
 Jaarverslag 2016  
Zwemcommissie ZV De Vennen  
 
Wij zijn erg blij dat we 3 nieuwe enthousiaste leden mogen verwelkomen in de zwemcommissie. Dit 
zijn: Ine Spijkers – Marc van Geijn en Paul van Oers.  
 
Trainers:  
Er is een mooie voltallige bezetting aan goede en ervaren trainers. De zwemmers hebben hard 
gezwommen en hebben het wedstrijdseizoen 2016 afgesloten op een 13 plaats in de  
Zwemcompetitie D.   
 
Brabantse Winterkampioenschappen:  
De zwemmers:  Tim van Alphen, Meike van den Hoek, Anouk IJpelaar en Carina Spronk  mochten 
meedoen aan deze Brabantse winterkampioenschappen in Roosendaal. 
Hierbij waren er helaas geen podiumplaatsen voor onze vereniging  
 
Brabantse Zomerkampioenschappen:  
Aan deze wedstrijd namen Tim van Alphen, Merijn van der Donk,Meike van den Hoek, Joas Ihe,Anouk 

IJpelaar, Tmo Koreman, Mark de Smit en Carina Spronk   individuele zwemmers aan deel.  

Na 4 dagen zwemmen was het bij deze kampioenschappen Anouk IJpelaar die 1 zilveren medailles 

wist binnen te halen op de 50 meter rugslag.  

Helaas kon Carina niet in het 2e weekeinde van start gaan op de afstanden waar medailekansen 

voor haar lagen door een gebroken hand. 

 

 

Minioren (Speedo)-swimkick  
Er zijn dit seizoen veel nieuwe jonge zwemmertjes gestart bij de Speedogroep met de hoofdtrainer 
Elly Mulder (en op woensdag met Elly Luyten). Voor deze groep zwemmertjes heeft de KNZB de 
wedstrijden aangepast:   
Minioren – swimkick (voor de startende zwemmers) en  
Minioren – junioren  
Onze jongere zwemmers namen deel aan de beide wedstrijden.  
De beste 18 zwemmers van Brabant mogen meedoen aan de Minioren Kring Finale in Eindhoven.  
 
Onze junioren waren ook mooi vertegenwoordigd en namen een flink aantal medailles mee naar 
huis.  
 
Vanuit de zwemvereniging hadden 2 zwemmers de Regionale minioren finale bereikt en 
verschenen Samuel en Lieke aan de start. Hierbij wist Lieke een mooie 2e plaats op de 100 meter 
vrije slag en op de  50 vlinder en de 200 wisselslag  3e te worden, Samuel wist een 3e plaats te 
behalen op de 100 meter rugslag 
 
 
Open Water  
In de zomerperiode nam Carina Spronk van onze vereniging deel aan diverse Open water 
wedstrijden in Nederland.  



Alex in ’t groen, Rick in ’t Groen en Carina Spronk namen alleen deel aan de wedstrijd in Breda en op 
het ONK deden Carina en Rick ook hun uiterste best maar wisten hier helaas geen medailles binnen 
te halen.  
Carina werd in het Brabants Klassement 2e in het eindklassement op de schoolslag en 6e op de 
vrijeslag ook in België wist Carina in de prijzen te vallen.  
 
Dongense Kampioenschappen 2016  
Ter afsluiting van het zwemseizoen 2016 is er weer een clubkampioenschappen geweest. De 
afstanden waren wederom allemaal 50 meter, zodat ook onze zwemmers van de waterpolo zich 
aan kunnen sluiten. Helaas is het lastig om deze pololeden te betrekken bij deze afsluiting en zien 
we dat voornamelijk onze zwemmers deelnemen.  Het was een succesvolle en sfeervolle eendaagse 
wedstrijd met een kleine 50 deelnemers vanuit de zwemvereniging. 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 zwemafdeling. Mede door deze 
inzet kunnen wij terugkijken op een sportief 2016.  
 
Namens de zwemcommissie,  
Johan Spronk en Ilse Laurijsen 


