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Inge Dekker geeft clinic in De Vennen
www.aubergedubonheur.nl

Wat een fantastisch gevoel moet het zĳn als Inge Dekker, een van de
bekendste wedstrĳdzwemmers, een clinic komt geven in het zwembad De Vennen in Dongen. En dat gebeurde op 15 maart dus! Wie
kon en wilde ging naar De Vennen en had de avond van zĳn of haar
(zwemmers)leven.
door Thecla Bovenberg
Uit het onlangs gehouden interview met Manon van Leĳsen
werd heel duidelĳk: zwemmen
kies je heel bewust. Zĳ koos het
al na haar behaalde diploma’s
A en B. Tĳdens haar jeugd gingen er velen naar zwemles en
hielden het na de eerste diploma’s wel voor gezien, ze wisten

zich in het water te redden en
dat is voldoende. Maar Manon
ging verder en wilde graag zich
verbeteren in haar zwemkunst,
het ‘spetterplan’ was daar heel
geschikt voor. Daarna volgde
het ‘selectie’ zwemmen en af en
toe het meedoen aan Brabantse
kampioenschappen. Natuurlĳk
was zĳ erbĳ toen de Inge Dekker
vorige week woensdag aantrad

om een training te geven.
Twee maal één uur zou Inge
training geven, het eerste uur
voor kinderen tot 12 jaar en het
tweede uur voor de leeftĳd daarboven. Nu is Inge gespecialiseerd
in de vlinderslag, een zwemslag
waar menigeen tegenaan hikt
omdat dit loodzwaar is. “En toch
is dit met de juiste techniek niet
zo”, legde Inge zelf uit. “Als je

goed kĳkt naar foto’s die worden
gemaakt tĳdens het zwemmen
van de vlinderslag, dan zie je de
breedte van het lichaam in het
water, het strak in het water liggen en stabiliteit. Dat zĳn technieken die je moet ontwikkelen”,
vult Manon aan in het gesprek.
Inge Dekker, een naam die sinds
haar debuut in 2001 te Antwerpen in de zwemsportwereld niet

meer weg te denken is. Bĳ de Europese kampioenschappen op de
vlinderslag (korte baan) heeft zĳ
10 gouden medailles gewonnen
en ook met de vrĳe slag in teamverband (4 x 100m) vele prĳzen
binnengesleept, waaronder natuurlĳk Olympische medailles..
Nu geeft zij trainingen in de
vorm van een clinic, zoals in De
Vennen.

Guus Haans door naar de volgende finale van de Voorleeswedstrĳd

“Het was fantastisch”, zegt Manon, die veel geleerd heeft. Niet
alleen ter verbetering van haar
eigen techniek maar ook om de
techniek door te geven als zĳ zelf
training geeft. Zwemmen is haar
liefhebberij en u kunt haar op
woensdag en vrĳdag bĳ het waterpoloteam vinden. Bovendien
traint zĳ, op vrĳdag, de jeugd.
De kinderen die de training ondergingen wilden uiteraard op
hun badmuts een handtekening
van Inge Dekker als aandenken,
voor de overigen was er de selfie.
Van ouders werd later vernomen
dat de kinderen zo moe waren
dat ze na de training als een
blok in slaap vielen. Moe maar
voldaan! Inge bedankt!

Docenten verrast
met bloemen op de
jaarlĳkse ’Dag van
de Leerplicht’

Nadat Guus Haans, een groep 8 leerling van PCB De Wegwĳzer, de
Dongense Voorleeswedstrĳd voor basisschoolkinderen wist te winnen, mocht hĳ door naar de wedstrĳd in Goirle.
In het Theater in Goirle was hĳ
deze zaterdag met 63 andere
Brabantse voorlezers. De 64kinderen werden in 8 groepen verdeeld en met hun eigen fans en
de bijbehorende juryleden in
kleinere zalen geplaatst.
De 8 kandidaten in sugroep
“blauw” lazen erg sterk voor. Er
werd goed aandacht besteed aan
belangrĳke voorleeskenmerken,
namelijk articulatie, volume,
tempowisseling en het boeien
van het publiek.
De jury ging in beraad en de

kinderen en hun fans werden
vermaakt door vrolĳk improvisatietheater. En toen was daar
de uitslag. De jury wist de spanning goed op te bouwen. Ze beargumenteerde hun keuzes voor
de winnaars en vertelde dat alle
kandidaten erg sterk waren,
maar natuurlĳk kon er maar één
de winnaar zĳn.
Guus Haans werd de winnaar
van zĳn subgroep. Hĳ gaat door
naar de Brabantse Voorleeswedstrĳd in april. We zĳn trots op
Guus en zĳn behaalde resultaat.

Provinciepenning en Ereburgerschap
voor Kelly van Zon

s Dianne Rĳnen

Goud en zilver in Middelbeers

van Gils
Sport:
Judo
Twee judoka’s van Sportschool
van Gils deden zondag 19 maart
mee aan het Sankawa judotoernooi in Middelbeers. Dit toernooi
is er speciaal voor judoka’s met
weinig ervaring.

Kelly van Zon en haar mede Brabanders Michael van Gerwen,
Jeffrey Herlings, Ranomi Kromowidjojo, Gerard de Rooy, Marianne Vos, Kenny van Weeghel,
Ireen Wüst hebben op grond van
grote verdiensten voor de sport
en hun ambassadeurschap voor
het sporten de Provinciepen-

ning van Noord-Brabant ontvangen en zĳn daarmee ereburger
van de provincie. De uitreiking
van de Provinciepenning heeft
plaatsgevonden op 14 maart in
het Brabantse provinciehuis.
Kelly van Zon is een paralympisch atleet die bij het tafeltennis excelleert. Zij won de

Paralympische Spelen bij het
tafeltennis klasse T4 in 2012 en
2016. Zĳ werd meermalen wereldkampioen.
Samen met de andere ereburgers inspireert Kelly anderen
om zelf te gaan sporten, met of
zonder beperking, en om trots
te zĳn op Brabant!

Marit Godschalk mocht de spits
afbĳten. Marit kwam uit in de leeftĳd -10 jaar tot 22 kg. Ze liet zien
dat ze erg geconcentreerd was vandaag en hierdoor verliepen haar
wedstrijden erg goed. Ondanks
een aantal pittige wedstrĳden trok
ze steeds de winst naar zicht toe
en versloeg op deze dag alle tegenstanders.
Hierna was Jonah Rosenbrand aan
de beurt. Jonah zat ook in de -10 en
tot 24 kg. Hĳ heeft vandaag weer
grote stappen gemaakt. Hĳ heeft
wederom laten zien dat ie uit het
goede hout is gesneden. Je hebt er
toch maar mooi gestaan en laten
zien wat je kunt. Iets om trots op
te zĳn. Op beide judoka’s zĳn we
natuurlĳk erg trots.

s trotse
winnaars

UITSLAGEN:
1e plaats: Marit Godschalk en een
2e plaats: Jonah Rosenbrand.
Als scheidsrechters stond Gonnie van sportschool van Gils op
de mat. Mario en Pascal hadden
vandaag de taak als coach op zich
genomen. Dank jullie wel!!!
Op 8 april zĳn de streekontmoetingen en op 9 april het drielindentoernooi. Voor de streekontmoetingen kun je nog inschrĳven.

Voor scholen, ouders, leerlingen en andere betrokkenen viel
er op donderdag 16 maart iets te
vieren. De Dag van de Leerplicht
heeft als doel om weer even stil te
staan bĳ het recht hebben op onderwĳs. In Nederland is dit goed
geregeld, toch zijn er jongeren
die zonder diploma’s of startkwalificatie van school gaan.
door Thecla Bovenberg
Dit jaar is er speciale aandacht
voor de samenwerking die nodig
is om schoolverzuim en thuiszitten verder terug te dringen.
Op het Cambreur college zĳn er
een aantal docenten in het zonnetje gezet door wethouder Van
Beers. Zĳ verraste de docenten
met een mooie bos bloemen en
complimenteerde hen met hun
tomeloze inzet.
In totaal werd door Van Beers vĳf
docenten geroemd om hun inzet;
Eugenie Smienk-Faes (verzuimcoördinator), Michelle Gagliardi
en Monique Wiaterek (beiden
docent levensbeschouwing),
Dianne Rĳnen (beeldende vorming en art) en Ellen Boogaarts
(Engels en Duits). Van Beers, die
voor een ieder een persoonlĳk
woordje had, roemde de een voor
haar punctualiteit en accuraatheid, de ander met haar passie
en anderen voor hun extra inzet
als zorgcoördinator, al met al
docenten die het onderwĳs een
warm hart toedragen.
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