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De zwemcommissie bestond in 2013 uit de volgende leden: 

Sandra Bulham, Ilse Laurijsen, Joost Mulder, André van Broekhoven, Marc van Lier, Johan Spronk en 

Pedro Koreman. Marc van Lier heeft zijn taken gedurende het seizoen neergelegd. Sandra Bulham 

heeft haar taken na het seizoen 2012/2013 neergelegd. Johan Spronk is vanaf de start van het 

seizoen 2013/2014 toegetreden tot de zwemcommissie. 

  

Ook in 2013 nam de zwemafdeling aan vele wedstrijden deel in zowel binnenland als buitenland. 

 

Competitie: 

De zwemafdeling sloot het 2e jaar in de landelijke C-klasse (seizoen 2012/2013) af met degradatie 

naar een promotie/degradatiewedstrijd. Aan het eind van het kalenderjaar 2013 staat de 

zwemafdeling op een keurige 12e plaats van de D-1 competitie en is daarmee een keurige 

middenmoter. 

 

Brabantse Winterkampioenschappen:   

Er namen 11 individuele zwemmers en 4 estafette teams deel aan deze kampioenschappen. 

Bij deze kampioenschappen werden 2  medailles binnengehaald namelijk 2x brons (individueel door 

Carina en de estafette met Yvo, Dennis, Erwin en Matthijs). 

 

Nederlandse Junioren Kampioenschappen: 

Op de NJK was De Vennen door Matthijs vertegenwoordigd.  

 

Brabantse Lange Afstandskampioenschappen: 

Carina vertegenwoordigde De Vennen bij de Brabantse Lange Afstandskampioenschappen.  

 

Brabantse Zomerkampioenschappen: 

Aan deze wedstrijd namen 11 individuele zwemmers deel.  Na 4 dagen zwemmen was het resultaat 

3x brons, 2x voor Carina en 1x voor Stefan.  

 

Brabantse Sprintkampioenschappen: 

De Vennen was aanwezig met 7 individuele zwemmers, helaas dit keer zonder individuele prijzen. 

 

Minioren (Speedo)-swimkick  

Onze jongere zwemmers namen deel aan de Speedo voorrondes. Met ingang van het nieuwe seizoen 

heten deze wedstrijden Miniorenwedstrijden.  Twee  zwemmers (Maud en Timo) plaatsten zich na de 

voorrondes voor de Speedo kring Finale in Oss. Eveneens nam de Speedo groep deel aan de 

Clubmeet en behaalde daar een mooie 8e plaats.  

Tevens werd er ook weer deelgenomen aan de Swimkick wat vooral bedoeld is voor de startende 

jonge zwemmer en wat gelijktijdig met de Minioren wedstrijden werd gezwommen. De jongste 

zwemmers namen op zowel de Minoren als op de  Swimkick wedstrijden vele medailles mee naar 

Dongen. 

 



 

 

4-kamp 

De jongste en beginnende zwemmers van onze vereniging namen weer deel aan de 4-kamp.  

Gemiddeld was onze vereniging met 25 zwemmers aanwezig en deze kwamen met vele medailles en 

records weer naar huis. 

 

Open Water 

In de zomerperiode namen diverse zwemmers van onze vereniging deel aan diverse Open water 

wedstrijden in Nederland. Een aantal jongere zwemmers nam voor de eerste keer deel aan deze 

wedstrijden.  

Carina werd Brabants Kampioen door 1e te worden in het eindklassement.  

 

Dongense Kampioenschappen 2013 

Het jaar 2013 werd afgesloten met De Dongense Zwemkampioenschappen.  

Het was een succesvolle en sfeervolle eendaagse wedstrijd met een kleine 60 deelnemers vanuit de 

vereniging. Een wedstrijd die alleen mogelijk is door de inzet van de vele vrijwilligers binnen de 

vereniging. 

 

Speciale dank aan onze trainers en alle vrijwilligers binnen onze afdeling.  

Mede door deze inzet kunnen wij terugkijken op een succesvol 2013. 

 

Namens de zwemcommissie, 

De voorzitter, 

 

Pedro Koreman 

 


