Eindelijk is het dan zover. Na vele jaren van praten en lobbyen gaat de verbouwing van het buitenbad beginnen.
Op 9 november is de officiële start van de overkapping en verbouwing van het buitenzwembad van Kwekkelstijn
een feit. In de komende maanden zal er hard gewerkt worden aan een prachtig vernieuwd zwembad. De
overkapping zal ons helemaal in Rosmalen brengen en we zullen geen zwemwater meer hoeven huren in Oss en
‘s-Hertogenbosch. Zoals de planning nu is wordt getracht het overdekte buitenbad gereed te hebben voor het
nieuwe buitenseizoen in 2018. Maar er is nog een lange weg te gaan en we zullen dit seizoen nog blijven trainen
op de normale tijden. We hopen natuurlijk dat de winter nog lang weg blijft zodat de bouw voorspoedig zal
kunnen verlopen.
Het nieuwe bad zal dus overkapt worden en in de zomer zullen aan de zijde van het ondiep buitenbad schuivende wanden geopend
kunnen worden. In de winter blijven de wanden natuurlijk dicht, zodat we een volwaardig wedstrijd bad tot onze beschikking hebben.
Het binnenbad blijven we gebruiken voor onze zwemlessen en zwemvaardigheid, het water is hier warmer dan in het overkapte nieuwe
bad. Ook zal het synchroonzwemmen waarschijnlijk gewoon in het huidige bad blijven. We kunnen vanaf volgend seizoen onze
waterpolo- en zwemwedstrijden organiseren in een 6-baans bad en dan hebben we geen dispensatie voor de bad afmeting en de
watertemperatuur meer nodig.
We zijn nu in het bestuur aan het kijken hoe we de tijden gaan verdelen en proberen natuurlijk de trainingstijden zo gunstig mogelijk te
gaan plannen. Er gaat dus veel gebeuren en we zullen jullie regelmatig op de hoogte houden over de veranderingen.
En dan afsluitend wil het bestuur u er op wijzen dat contributiefacturen mogelijk in de spam van uw e-mail terecht gekomen zijn. Wij
kunnen hier niets aan doen en het blijft de verantwoordelijkheid van leden om, in dat geval, met enige regelmaat de spam-box te
controleren.

De eerste periode van het zwemlesseizoen zit er weer
bijna op! Er is hard gewerkt door kinderen en trainers
tijdens de lessen en we hebben voor de trainers ook een
hele leerzame bijscholing gehad. Het “pietenzwemmen”
is een hoogtepunt wat bij deze periode van het jaar
hoort en ook dat was voor kinderen en trainers een
zwemles met een heel feestelijk tintje.
Het diplomazwemmen staat nu voor de deur. Er zullen
ongeveer 50 kindjes gaan afzwemmen voor hun A, B of C
diploma! Na het diplomazwemmen vindt een
verschuiving van de groepen plaats. Voor kinderen altijd
een spannend moment of ze doorgaan naar het volgende
badje. Kort na het diplomazwemmen wordt altijd de
“info-avond” voor nieuwe ouders georganiseerd en ook
nu zullen weer nieuwe watergewenning groepen gaan
starten met de zwemopleiding.
Ondertussen kijken wij vooraf aan de zwemlessen graag
naar buiten naar de vorderingen van het overkappen van
het buitenbad zoals onze voorzitter hierboven heeft
omschreven. Voor Elementair Zwemmen zal er niet veel
veranderen. Het nieuwe bad wordt een wedstrijdbad
met de daarbij behorende watertemperatuur zodat dat
bad minder geschikt is voor het geven van de
zwemlessen. Voor onze trainers zijn de vorderingen
uiteraard wel van belang. Zij zijn actief binnen de
wedstrijddisciplines van de vereniging en zullen daar
straks hun trainingen gaan volgen.
Gezelligheid wordt niet vergeten want inmiddels hebben
al onze trainers de uitnodiging voor de Treffers
Nieuwjaarsreceptie ontvangen zodat wij ook in 2018
weer enthousiast en gemotiveerd door kunnen gaan met
het geven van zwemlessen aan onze allerkleinsten.

Het seizoen is halverwege en iedereen is met het hoofd
bij de feestdagen.
De resultaten van de teams zijn wisselend, er zijn teams
die bovenin de competitie meedraaien, maar ook teams
die erg laag staan in de competitie.
Heren 1 en 2 draaien goed bovenin mee. Respectievelijk
4e en 3e plaats.
Dames 1 en 3 staan op het moment van schrijven van
deze nieuwsbrief op de 1e plaats in hun competities.
Al met al goede resultaten die goede hoop geven voor
de rest van het seizoen.
Verder is de Waterpolocommissie druk doende om een
beleidsplan op te stellen om structuur aan het beleid
van de waterpolotak te geven. Dit gaat ons helpen om
nog betere resultaten in de toekomst te boeken.

In het seizoen 2016-2017 stonden er 3 hoogtepunten op
het programma voor de synchroonzwemsters. Allereerst
de regiokampioenschappen Zuid, de NK’s per
leeftijdsniveau en het gala aan het einde van het seizoen.
Tussendoor werden er natuurlijk ook verschillende
diplomasessies georganiseerd voor de meiden van de
aanloopniveaus zodat ze steeds een stapje dichterbij het
wedstrijdniveau komen. Tijdens de
regiokampioenschappen op 12 maart en 2 april werd de
Treffers door maar liefst 29 meiden vertegenwoordigd op
6 verschillende onderdelen. En op ieder onderdeel werd
er minimaal 1 medaille behaald.
Op Age1 niveau waren de zilveren en bronzen medaille
voor Floor en Mary-Ann op het onderdeel solo en
behaalden ze met het hele team de zilveren medaille op
het onderdeel ploeg. Op Age2 niveau was er ook een
zilveren medaille voor de solo van Phaedra. De Age2
ploegen werden 3e en 10e. Ook bij de senioren kwam de
Treffers uit op onderdelen dolo en ploeg. Kim werd daar
1e met haar solo en de ploeg behaalde een zilveren
medaille.
Naast de regiokampioenschappen werd er op 3 niveaus
ook meegedaan aan de Nederlandse Kampioenschappen.
In januari was het NK senioren waar Kim met haar solo
naar een bronzen medaille zwom. Een dag eerder werd
ze samen met partner Cheryl nog 4e op het onderdeel
duet. De (gelegenheids-)combinatie van de senioren
aangevuld met Age2’ers behaalde de 15e plaats.
In juni volgde het NK Age1 en Age2, waar de Treffers op
beide niveaus aan deelnam. Mary-Ann werd 10e met haar
solo (Age1) en behaalde met haar ploeg een 8e plaats. En
als voorzwemster mocht Floor haar solo ook nog laten
zien. Dit gold ook voor de solo van Phaedra en de ploeg
op Age2 niveau.
En toen was daar aan het einde van het seizoen nog het
jaarlijkse gala. Naast de uitvoeringen die op de
wedstrijden gezwommen zijn, wordt er tijdens het gala
ook door de meiden van de aanloopniveaus geschitterd
in het water. Voor hen is dit vaak de eerste of tweede
keer dat zij in vol ornaat kunnen stralen met hun
teamgenootjes. En dat doen ze dan ook. Onder het
toeziend oog van vaders, moeders, opa’s, oma’s,
vrienden en vriendinnen laten zij zien waar zij het gehele
jaar voor getraind hebben. Het gala wordt
traditiegetrouw afgesloten met het afzwemnummer,
waar alle meiden aan meedoen. Een spektakel an sich!
Al met al was het seizoen 2016-2017 een succesvol
seizoen met veel deelnames aan wedstrijden, veel
behaalde diploma’s, goede resultaten en een zwemster
in de Nederlandse selectie. Op naar seizoen 2017-2018.
We hebben er zin in!

Het seizoen wedstrijdzwemmen gaat tot nu toe
superlekker!
In de zomervakantie hebben een aantal van onze
masters deelgenomen aan het WK masters in Hongarije.
Dit was een hele mooie ervaring voor dit gezelschap. Zo
werd er in hetzelfde zwemstadion gezwommen, waar
alle toppers ook normaal zwemmen.
Na de vakantie zijn we heel hard gaan trainen. De eerste
competitiewedstrijd was al heel snel. In deze eerste
competitiewedstrijd (Klasse D2) draaiden wij als Treffers
lekker mee. We moeten nog 4 wedstrijden zwemmen,
maar als die net zo goed gaan, dan zit er misschien dit
jaar heel misschien een promotie naar de D1 klasse in.
De basis is in ieder geval gelegd.
We hebben ook verschillende jeugdwedstrijden gehad.
Swimkick-minioren: Minioren – junioren en junioren –
jeugd zijn de verschillende jeugdklassen waarin we
uitkomen. Elke wedstrijd sneuvelen er veel persoonlijke
records. En dan maakt het eigenlijk niet uit of je 1e, 2e of
3e wordt. Als je jezelf verbetert, heb je al gewonnen.
Natuurlijk kunnen we niet allemaal naar een
podiumplaats zwemmen. Maar onze zwemmers staan
ook geregeld op het podium.
In Oosterhout hebben we met 9 jonge talenten de
Minioren Club Meet gezwommen. Met Zwarte Piet op
de foto onder het toeziend oog van de Sint, hebben
onze kanjers het goed gedaan.
Het kalenderjaar zit er bijna op, met nog 1 MiniorenJunioren wedstrijd te gaan. We zitten hiervoor volop in
de voorbereiding.
Als alle oliebollen en lekkere gerechten weer op zijn en
de vuurpijlen zijn afgeschoten, dan gaan we er weer flink
tegenaan. Nog 4 competitiewedstrijden en een aantal
wedstrijden voor de jeugd te gaan.
We gaan nog mooie prestaties beleven van onze
Wedstrijdgroep. Ook onze masters zijn in volle
voorbereiding op het NK.
Op naar de laatste loodjes van dit kalenderjaar!

Wij wensen u alvast fijne
feestdagen
en een sportief 2018!
Bestuur Treffers

