
Jaarverslag 2014 
Zwemcommissie ZV De Vennen 

 
De zwemcommissie bestond in 2014 uit de volgende leden: 

Johan Spronk, Joost Mulder, Steven van der Donk, Ilse Laurijsen. Pedro Koreman heeft zijn taken 

gedurende het seizoen neergelegd.  

 

Ook in 2014 nam de zwemafdeling aan vele wedstrijden deel in zowel binnenland als buitenland. 

 

Competitie: 

De zwemafdeling sloot het 1e jaar in de landelijke D-klasse (seizoen 2014/2015). Aan het eind van het 

kalenderjaar 2014 staat de zwemafdeling op een keurige 10e plaats van de D-1 competitie.  

 

Brabantse Winterkampioenschappen:   

Er namen 5 individuele zwemmers mee. 

Bij deze kampioenschappen werd 1 bronzen medailles binnengehaald namelijk een 3e plaats door 

Carina Spronk op de 100 meter vlinderslag 

 

Regionale Lange Afstandskampioenschappen: 

Carina vertegenwoordigde De Vennen bij de Brabantse Lange Afstandskampioenschappen. Zij werd 

hier 5e op de 800 meter vrijeslag 

 

Brabantse Zomerkampioenschappen: 

Aan deze wedstrijd namen 6 individuele zwemmers aan deel.  Na 4 dagen zwemmen was het 

resultaat 1 gouden, 1 zilveren en 1bronzen medailles binnen gehaald,  

Ilse Mulder behaalde hier een 3e plaat op de 200 meter rugslag. Carina Spronk werd 1e op de 200 

meter vlinder, 2e op de 100 meter vlinder en 3e op de 400 meter vrije slag 

 

Regionale Sprint kampioenschappen: 

Er namen 2 individuele zwemmers mee. 

Bij dit kampioenschappen werden helaas geen medailles mee naar huis genomen 

 

Minioren (Speedo)-swimkick  

Onze jongere zwemmers namen deel aan de Minioren wedstrijd voorrondes.  Een aantal zwemmers 

plaatsten zich na de voorrondes voor de Speedo kring Finale in Eindhoven. We mochten in het mooie 

Pieter v/d Hoogenbandbad. 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 

Dit is een zwemwedstrijd met 4 verenigingen voor de jongere zwemmers tot en met 13 jaar. Deze 

wedstrijden zijn ook om de jonge zwemmers te leren kennismaken met wedstrijdzwemmen. Bij onze 



thuiswedstrijd hebben maar liefst 11 zwemmertjes hun eerste wedstrijd gezwommen. Deze 

zwemmers kwamen uit de Swimkick en sterrenplan.   

 

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.  

In het Brabantbeker Klassement behaalde Carina werd 3e plaats in het schoolslag klassement en 

Maud Broeders 2e plaats in het vrijeslag klassement. 

 

Dongense Kampioenschappen 2014 

Dit kampioenschap is bedoeld voor ieder zwemmer, polo-er en recreant uit Dongen. Helaas was de 

datum tegelijk met een polo event en wilden we niet dat onze zwemmers een keuze moesten maken 

tussen polo en zwemmen. Hierdoor is het kampioenschap verschoven naar 27 juni. Een mooie dag 

waarop we ook het 60 jarig bestaan vieren van de club.  

 

Trainers:  

Helaas hebben we dit jaar afscheid moeten nemen van onze trainer Jan in ’t Groen. Na jarenlang 

training te geven aan onze selectiezwemmers heeft Jan er voor gekozen om zijn vrije tijd anders in te 

gaan richten.  We gaan hem zeker missen.  

 

Gelukkig hebben we het trainersteam wel met 2 nieuwe trainers kunnen uitbreiden. Samen met 

Armand en Els zijn we nu op oorlogssterkte. We hebben een kleine, maar fanatieke groep zwemmers 

en samen met de trainers gaan we bouwen aan een mooie selectiegroep.  Brabantse records worden 

gehaald en we sloten de laatste competitiewedstrijd af met een mooie 5e plaats.  

 

Vrijwilligers 

We willen zeker even de aandacht vragen voor onze vrijwilligers die absoluut noodzakelijk zijn voor 

de organisatie en bestaan van de zwemafdeling. We zijn dankbaar voor hun inzet en samen met de 

trainers, ouders en kinderen kunnen we terugkijken op een mooi zwemseizoen 2014 – 2015.  

 

Namens de zwemcommissie, 

 


