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Geachte zwemmers en ouders van zwemmers, 

 

Vorig weekend 4 x goud,5 x zilver en 4x brons. Dit weekend 5 x goud, 4 x zilver en 4 x brons. Daarnaast 24 Pr's. Dus kunnen we 

weer stellen dat het een prima weekend was. Deze keer werd er gezwommen in ons eigen bad.  

 

Voor Renzo was het vroeg op staan maar dit was niet 

voor niets gezien de prestaties later op de dag van zijn 

dochter. De organisatie was weer prima en zo kon er op 

tijd begonnen worden. Zoals al vermeld waren de 

prestaties weer naar volle tevredenheid. 

 

 

 

 

 

Sem was net als vorig weekend bij de jongens junioren 1 lekker in vorm en hij 

wist op zowel de 100 vrij als op de 200 vrij Regio kampioen te worden. Op de 

200 vrij deed hij dat met een pr van 2.99sec. Klasse kerel.  

 

Bij de dames stonden Emma, Sam en  Danique vd H aan de start. Op de 50 vrij 

sprintte Emma met een pr van 2.77 sec naar de 24e plek. Danique eindigde als 

27. Met een pr van 0.92 sec zwom Sam op de 100 schoolslag naar de 5e plek. 

Danique wist ook een pr te zwemmen (2.54 sec) . Ze wed 9e. Emma vlinderde 

tenslotte op de 100 vlinder naar de 13e plek.  

 

Nathan vlinderde bij de 

jongens junioren 2 op de 

200 meter met een prachtige 

pr van 7.22 sec naar het brons en ging dus door waar hij vorig weekend was 

gestopt. Op de 100 vrij zwom hij met een pr van 1.74 sec naar de 14e plek en 

op de 50 vlinderde finishte hij met een pr van 1.32 sec als 13e. Eén maal 

eerder deed hij al een poging op de 1500 meter. Dat was hem wel bevallen en 

dus had hij zich ingeschreven voor zijn 2e 1500 meter. Hij zwom een prima 

race en eindigde met een prima tijd van 18.27.56sec als 2e. Een pr van maar 

liefst 42 minuten en 35 sec. Een geweldige prestatie wat hem dus zilver 

opleverde. Klasse gedaan kerel. Timo W was actief op de 50 vrij waarop hij 

met een pr van 0.91 sec als 12e wist aan te tikken. 

 

 
 



Anastasia beloonde haar vader met zijn vroege opstaan met een 

mooie 1e plaats op de 50 schoolslag. Vol trots zag hij dat zijn 

dochter op deze afstand werd gehuldigd tot regio kampioen. Mooi 

was haar pr van 5.48 sec op de 100 schoolslag en haar gewonnen 

zilveren medaille. Jammer dat ze 0.23 sec te kort kwam voor 

deelname op deze afstand op de NJJK (maar wel een 

inschrijflimiet). Op de 200 rugslag eindigde ze ook in de top 10. Ze 

werd met een pr van 2.56 sec 9e. De prestaties op de 50 en 

100schoolslag waren al mooi maar de prestatie op de 200 schoolslag 

was geweldig. Wat een mooie race welke resulteerde in een pr van 

maar liefst 11.03 sec. Ze kwam net te kort voor brons maar was best 

tevreden met haar 4e plaats. Goed gedaan meid. Jennifer werd 

helaas op de 200 schoolslag gediskwalificeerd maar op de andere 

door haar gezwommen afstanden werd ze dat niet. Ze sprintte op de 

50 vrij nar de 23e plek en op de 200 rugslag eindigde ze als 15e.  De 

50 schoolslag wasgoed voor een 10e plek  en op de 100 schoolslag eindigde ze als 9e.Tenslotte zwom ze op de 100 vlinderslag 

naar een 11e plek. 

 

Milou mocht dit weekend  bij de dames junioren 3 naast de veroverde 

medailles van het vorig weekend nog 2 medailles in ontvangst nemen. 

Zilver op de 50 vrij en brons op de 200 rugslag. Op beiden afstanden wist 

ze een pr te zwemmen(0.61 sec op de 50 vrij en op de 200 rugslag een 

mega pr van 10.12 sec). Op de 400 vrij viel ze net buiten de prijzen en 

werd dus 4e. Ze wist op deze afstand een geweldige pr van maar liefst 

9.93 sec te zwemmen. Haar 4e pr van de dag wist ze te zwemmen op de 

100 vlinder. Een mooie pr van 5.68 sec en een tijd die goed was voor de 

5e plek. Goed gedaan meid. 

 

Bryan ging dit weekend bij de jongens junioren 4 met 3 medailles 

huiswaarts. Brons behaalde hij op de 100 vrij en op de200 vlinder. Op de 

200 vrij mocht hij zich tot regio kampioen laten huldigen. Prima gedaan 

kerel. Daan wist met een pr van 1.31 sec op de 100 vrij als 27e aan te 

tikken en op de 200 vrij eindigde hij als 23e. Timo K kwam uit op de 50 rugslag waarop 

hij met een pr van 0.16 sec als 17e wist te eindigen. 

 

Mark stond aan de start bij de heren jeugd 1/2 op de 100 vrij (14e, en een pr van 0.21 

sec),200 vrij (12e en een pr van 0.47 sec),50 vlinder (39e) en de 200 wissel (11e met een 

pr van 1.33 sec). Wesley werd 45e op de 100 vrij. 

Bij de dames noteerde Isa een 7e plek op de 50 vrij, een 4e plek op de 50 schoolslag en 

een 7e plek op de 100 schoolslag. Op de 100 vlinder,vlinderde ze tenslotte naar de 8e 

plek. Anouk was actief op de 50 en de 100 schoolslag waar ze respectievelijk 20e en 24e 

werd. 

 

Bij de dames senioren 1/2 mocht Sanne zich 1 maal laten huldigen tot regio 

kampioen en wel op de 50 schoolslag. Het zilver mocht ze in ontvangst nemen 

op de 50 vrij. Tenslotte vlinderde ze op de 100 meter een prima pr van 3.12 sec. 

Met haar gezwommen tijd werd ze 5e. Goed gedaan meid. Kayra zwom op de 

50 vrij naar de 24e plek.  
 

Tenslotte de dames senioren. Isabelle wist op haar afstanden haar snelste tijden 

te evenaren. Op de 50 vrij tikte ze als 13e aan en op de 50schoolslag a;s 8e. De 

plek behaalde ze ook op de 100 schoolslag en op de 200 schoolslag zwom ze 

naar de 7e plek. Netjes hoor. Charlotte sprintte op de 50 vrij naar de 8e plek en 

wist een pr te zwemmen van 0.09 sec. Op de 200 rugslag zwom ze net buiten de 

prijzen en werd dus 4e.  

 

En zo eindigde de regio kampioenschappen korte baan 2017 voor MNC met in totaal 9 gouden,9 zilveren en 8 bronzen medailles. 

Daarnaast werd er in 2 weekenden maar liefst 51 persoonlijke records gezwommen. Gerard was dan ook tevreden met de 

prestaties en de ontwikkelingen tot nu toe. Ga zo door allemaal. 

 

 

 

 

  



 

Deze keer gaat de "Goed gedaan bokaal" naar Anastasia, vanwege haar mooie prestatie op de Regio 

Kampioenschappen 

 

Uw verslaggever 

 

 

 

 

 

Mededeling 

• Op dinsdag 5 december is er i.v.m. Sinterklaasavond geen training voor de groep van Dick Bouman 

Mededeling Optisport 
Het afgelopen jaar hebben Optisport en de gemeente Dordrecht een intensief evaluatietraject doorlopen met betrekking tot de 
Sportboulevard. De evaluatie heeft ons geleerd dat: 
- er aanleiding is voor verbetering, voornamelijk op de gebieden schoonmaak en hygiëne, onderhoudssamenwerking, 
inhoudelijke samenwerking en gebruikerstevredenheid; 
 - de Sportboulevard zeer intensief wordt gebruikt met ruim 800.000 bezoeken per jaar, met name door de verenigingen;  
- er behoorlijk wat ambities, behoeftes en ideeën zijn bij allerlei partijen om de organisatie en samenwerking in de 
Sportboulevard te verbeteren. 
 
Onze gezamenlijke ambitie is:  
De Sportboulevard is dé plek waar verenigingssport, zelf georganiseerde sport, talentontwikkeling en topsport samenkomen, 
waar we nieuwe dingen uitproberen en is hèt vlaggenschip van sport in Dordrecht.  
 
Waar liggen kansen voor de Sportboulevard?  
Hygiëne en schoonmaak In de afgelopen 6 maanden is er uitvoerig getest met diverse producten om de perrons en goten van 
het zwembad beter gereinigd te krijgen. De visuele vlekken op de tegels en de aanslag op de goten zijn nu grotendeels 
verwijderd. De goten zijn behandeld met een Nano coating om snelle aanslag zoveel mogelijk te voorkomen. Daarnaast heeft 
Optisport een overeenkomst gesloten met schoonmaakbedrijf Troost om twee keer per week dieptereiniging uit te voeren op 
de perrons van het zwembad en de goten te onderhouden. Na ongeveer zes maanden zullen alle goten wederom gecoat 
moeten worden.  
 
Onderhoudswerkzaamheden  
De koeling in de turnhal is vernieuwd en gerealiseerd voor een optimaal sportklimaat in turnhal. Daarnaast zijn de wanden in 
het wedstrijdbad (50 meter) hersteld met nieuwe tegels. Verder zijn de gipswanden in de sporthal bekleed met Trespa.  
 
Douches en kleedkamers  
Wat is er veranderd? De kleedhokjes voor mindervaliden zijn uitgebreid. Tevens zijn de douchekoppen aangepast en de kleppen 
van de douchekoppen vervangen, waardoor lekkage is verholpen.  
 
Ontbreken van glijbaan en/of duikplank  
De gesprekken met I-slide, bouwer zwembad glijbanen, hebben plaatsgevonden en de voorstellen zijn gereed en voorgelegd 
aan de gemeente Dordrecht. Optisport is met de gemeente Dordrecht in gesprek over dit voorstel. 
 
 Betaald parkeren en het parkeertarief Bij de Sportboulevard is betaald parkeren. We begrijpen dat sporters niet gewend zijn 
om te betalen bij sportvoorzieningen, maar de verlaging is een grote verbetering ten opzichte van het vorige tarief. Per 1 
januari 2015 zijn de parkeertarieven als volgt: - Maandag t/m vrijdag: € 1,30 voor het eerste uur, daarna € 2,00 per 4 uur. Elk 
uur dat daarop volgt is € 0,50 per uur. - Zaterdag en zondag: ongewijzigd ( € 2,00 per dag, waarvan ook het eerste uur € 1,30). 
 
Programmering in de Sportboulevard  
Afgelopen zomerperiode hebben we ruimere openstelling gehanteerd voor banenzwemmers. Op dit initiatief is goed gereageerd door 
de bezoekers. In de toekomst willen we samen met de verenigingen en andere partners om de tafel om de programmering 
gezamenlijk te optimaliseren en inzichtelijk te maken voor bezoekers.  
 
Sportchallenge  
Afgelopen september is in de Sportboulevard Swimtag geïntroduceerd, waarmee banenzwemmers hun prestaties kunnen meten 
door middel van een horloge wat zij dragen tijdens het zwemmen.  
 
  



Sportanalysesysteem  
Aan Uscout is de opdracht gegeven voor digitale weergave van trainingen en de mogelijkheden tot een trainingsanalyse. De 
verwachting van de realisatie op de ijsbaan ligt rond december 2017. Nadere informatie naar de ijssportverenigingen en talentcenter 
(RTC groepen) volgt spoedig.  
Aanpassingen Elektronische Tijd Waarneming (ETW)  
Na diverse gesprekken ligt er nu een concreet voorstel om, voor nu en in de toekomst, de complexe bediening en installering van de 
ETW en scorebord module bij waterpolo op te lossen. Vanwege het feit dat MNC de vereniging is die wekelijks gebruikt maakt van 
deze installatie is MNC geconsulteerd en is het voorstel van deze vereniging voorgelegd aan de gemeente Dordrecht. Spoedig zullen 
wij u kunnen informeren of de voorgestelde aanpassing zullen worden doorgevoerd. Wij danken MNC voor de prettige gesprekken en 
hun professionele opstelling hierin.  
 
Samenwerking op evenementen / acties  
In de afgelopen maanden zijn er gesprekken geweest met MNC, om aansprekende watersport evenementen naar de Sportboulevard 
te halen. Optisport heeft hierin onder andere gesprekken gevoerd met de KNZB. Op korte termijn zal er duidelijk worden of een 
aantal aansprekende evenementen worden toegewezen aan de Sportboulevard. Ook rondom de Worldcup Shorttrack is nauw 
samengewerkt met IJssportvereniging Alblasserwaard. Tevens kunnen wij melden dat in samenwerking met het Sportbedrijf de 
activiteit betreffende promotie “Dordtse IJssporten” dit jaar wederom wordt uitgevoerd. Een mooie vorm van samenwerking tussen 
alle betrokken partijen. Ook de verkoop van een slijpkaart door de IJHC Dordrecht aan de leden, met per verkochte slijpkaart een 
kickback voor de vereniging.  
 
Horeca uitbreiding  
Optisport is op dit moment in gesprek met verschillende leveranciers om gezonde maaltijden tegen een betaalbare prijs te kunnen 
aanbieden. Aansluitend worden er plannen voorbereid om horecagelegenheid in de centrale hal verder uit te breiden. Ook zijn 
diverse gesprekken gevoerd met de verenigingen om verenigingsavonden te organiseren in de horeca van de Sportboulevard, met 
een kickback naar de clubkas van de verenigingen. De centrale inkoop van de horeca is met inkoopvoordeel voor de verenigingen. 
Hier zullen spoedig acties op volgen. We horen graag van de verenigingen.  
 
Toekomstplannen Sportboulevard Dordrecht  
 
Voor de toekomst staan er nog vele mooie initiatieven op het programma. De brede samenwerking met verenigingen en het 
Sportbedrijf staat hoog in het vaandel. Mogelijke ontwikkelingen zijn: een groot kids beweegcentrum aan de Sportboulevard, wellicht 
topbasketbal, samenwerking met overige zwembaden in Dordrecht etc. Mooie jaren liggen voor ons! Doen jullie mee? 

 

Rodney van Gelderen  
Marketing & Communicatie 

Optisport Dordrecht B.V. 
Fanny Blankers-Koenweg 10 
3318 AX Dordrecht  
 
T: +31 (0) 78 7111600 
M:+31 (0) 630 597979 
E: sportboulevard-marketing@optisport.nl 
I: http://www.optisport.nl/dordrecht   
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