Jaarverslag wedstrijdzwemmen 2016-2017.
We hebben weer een mooi seizoen beleefd, en er is aan veel wedstrijden meegedaan.
Allereerst de Competitiewedstrijden. We zijn dit seizoen in de C- Competitie uitgekomen en bovenin
geëindigd. Dat betekend dat we het volgende seizoen promoveren naar de B-Competitie.
We hebben deze wedstrijden gezwommen, met WZ&PC Purmerend, MSV Zeemacht en EDVO. Deze
samenwerking gaat heet goed, dus volgend seizoen gaan we weer samen zwemmen, maar dan met
zijn allen in de B-Competitie. Alle wedstrijden zwemmen we vanwege de kosten in Purmerend.
Jaarlijks organiseren we 5 clubwedstrijden, waar aan het einde van het seizoen de clubkampioenen
worden bekend gemaakt, in verschillende leeftijden. Deze wedstrijden worden door de meeste goed
bezocht.
De Cor Augustijn Memoriaal is ook weer gezwommen, met 6 verenigingen. OEZA is eerste geworden.
Verder doen we mee met limietwedstrijden van DAW (50meter), WZ&PC en ZV de Zaan. Dit
zwemjaar is het belangrijker om in een 50 meter bad te zwemmen, omdat er voor de NJJK limieten in
een 50 meter moeten worden gezwommen.
We hebben weer meegedaan met de NJJK, met enkele zwemmers.
De motivatie bij de NK zwemmers is een beetje aan het afnemen. Wel limieten, geen animo.
Ook zijn we met een groep naar Buckenburg ( Duitsland)geweest.
Veel zwemmers/sters vinden dit heel leuk. Zwemmen in een buitenbad en kamperen op het veld
ernaast. Deze wedstrijd wordt begeleid door de familie Jongert.
Ook zwemmen we tussen kerst en oud en niet de Orca’s Chrismas Swim in Leeuwarden. Hier gaat
een heel enthousiaste groep ouders heen, met natuurlijk veel kinderen. Ze kijken er elk jaar weer
naar uit.
Verder zijn er nog de regio kampioenschappen . Dit seizoen samengevoegd A en B. Zeer goed
ervaren, en goed bezet. De wedstrijden zijn gezwommen in Alkmaar.
Minioren wedstrijden waren redelijk bezet, hoewel bij onze vereniging de kleintjes groot worden. Er
is behoefte aan nieuwe aanwas.
Ria van der Gracht.

