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Het jaar 2017 is een jaar waarin wij verder zijn gegaan met het opbouwen van een grotere 
zwemploeg met zwemmers en trainers die het naar het zin hebben bij de wedstrijdploeg van 
Zwemlust – Den Hommel.  We hadden in 2017 een leuke groep gemotiveerde zwemmers en 9 

trainers (Inge, Donny, Zakaria, Eline, Marcel, Lisenka, Martijn, Marieke en Laetitia) die druk bezig 
waren om het beste uit de zwemmers te halen. Van deze 8 trainers zijn 2 trainers in het bezit van 
de licentie ‘Trainer 3’ en 2 trainers hebben de cursus gevolgd en ronden dit in 2018 af. Helaas is er 
1 trainer (Tim) in 2017 gestopt. 
 
In het seizoen 2016-2017 hebben wij ons gehandhaafd in de C-competitie, ook al misten we 
sommige leeftijdsklassen. Tijdens de eerste competitiewedstrijd van 2017-2018, die in september 

is gezwommen, zijn we 6de geworden van de 30 deelnemende verenigingen. We hopen in de 
komende jaren weer een complete zwemploeg te hebben en dan mogelijk weer een klasse hoger te 

kunnen gaan zwemmen. 
 
Afgelopen jaar hebben we aan verschillende leuke wedstrijden deelgenomen. Zo hebben we eind 
april weer met een grote groep zwemmers meegedaan aan de wedstrijd in Duitsland en hebben wij 

daar het verenigingsklassement gewonnen. Er werd overnacht in een jeugdherberg en de ouders 
sliepen in een hotel. Veel zwemmers hebben medailles mee naar huis genomen. Bij de Nederlandse 
Masterkampioenschappen hebben meerdere zwemmers medailles behaald. In de zomermaanden 
hebben een aantal zwemmers fanatiek meegedaan met Open Water Wedstrijden. Dit zijn 
wedstrijden die georganiseerd worden in natuur water.  
 
Andere activiteiten die we georganiseerd hebben: 

- De landtraining is voortgezet. Er wordt op de dinsdag- en woensdagavond en op de 
zaterdagochtend landtraining gegeven voor of na de zwemtraining.  

- In het eerste weekend van de voorjaarsvakantie is er een trainingskamp georganiseerd in 
Austerlitz. 

- In de laatste maand van het seizoen 2017-2017 hebben we met een grote groep zwemmers 
clubkampioenschappen gezwommen. 

- We hebben het zwemseizoen 2016-2017 met de wedstrijdploeg afgesloten met een feestelijke 

etentje. 
- Na de competitiewedstrijd begin 2017 zijn we met een grote groep zwemmers pannenkoeken 

gaan eten in ‘t Jagershuys in Zeist. 
- Door het verkopen van 316 loten van de Grote Club Actie is er rond de € 750,- binnen gehaald 

waarmee trainingsmateriaal voor de wedstrijdploeg aangeschaft kan worden.  
 

Trots!! 
Sven Schutte is op 22 december 2017 opnieuw Nederlands Kampioen Korte Baan geworden op de 
50 vrij bij de Paralympische zwemmers. We zijn heel erg trots op hem dat hij dit heeft behaald. We 
hopen dat hij dit succes de komende tijd verder kan voorzetten en naar de Paralympische Spelen in 
Tokyo kan gaan. 
 
Hieronder de belangrijkste feiten uit 2017 op een rijtje: 

Zwemmers 
• De instroom was iets groter dan de uitstroom.  
• Het aantal Master zwemmers is in 2017 gelijk gebleven. 
Trainers 

• We hadden 9 gemotiveerde trainers aan de badrand staan. 
Commissie 
• De commissie bestaat uit: Brigith Versteeg (secr), Inge Hornis (vz), Gerrit van Soest en Eline 

Overeem. 
 
Brigith Versteeg, Maart 2018 


