Dit weekend hadden we deel 4 van de Gelderse B competitie in Doetinchem en de NK minioren
(ofwel Jaargangfinale) in Leiden. Met deze laatste wedstrijd mogen de beste zwemmers van
Nederland meedoen en vanuit De Ward mochten Jon de Wit en Twan van Engen mee doen. Zij
hebben een prima prestatie neergezet.
De wedstrijd in de Gelderse B competitie is voor de zwemmers die aanwezig waren goed verlopen en
er zijn goede tijden gezwommen. Helaas is de wedstrijd zelf wat rommelig verlopen. Hoewel we
vroeg in het zwembad waren moesten we voor andere verenigingen plaats maken en zijn we
gedwongen plaats te nemen achter de keerpunten.
Dit is natuurlijk voor zowel de zwemmers als de officials niet ideaal en zeker voor een lange wedstrijd
is het dan lastig om de kinderen stil te houden (zeker voor de allerkleinste zwemmers).
Hoewel we begrijpen dat het voor deze kinderen moeilijk is willen we iedereen vragen om ook voor
deze kinderen iets mee te geven om de tijd door te komen (bijvoorbeeld (strip)boeken, tijdschriften
of iets anders).
Op die manier blijven de kinderen beter op hun plaats en kunnen de coaches ook echt coachen en
aanwijzingen geven. Daarnaast snappen we dat deze wedstrijd laat was en dat het voor de kinderen
ook laat was, maar op deze manier kunnen we het voor iedereen prettig houden.
Helaas hadden we voor deze wedstrijd ook een aantal afmeldingen en ziekmeldingen. Hierdoor
zullen we waarschijnlijk de derde plaats niet meer kunnen bereiken in deze competitie. Dat is
natuurlijk jammer.
Ziekmeldingen kunnen we natuurlijk niets aan doen, maar we willen iedereen toch nog een keer
vragen om echt aanwezig te zijn bij de competitiewedstrijden.
Afmeldingen geven niet alleen veel administratieve werkzaamheden (de wedstrijdzwemcommissie
moet dan namelijk met de trainers de wedstrijdindeling helemaal opnieuw indelen), maar je
benadeelt ook het team door een afmelding.
Ondanks dat je zelf zwemt zijn de competitiewedstrijden een teamprestatie waarbij de aanwezigheid
van iedereen belangrijk is om tot de beste prestatie te komen.
Wij rekenen op jullie aanwezigheid bij de komende wedstrijden.
Tenslotte willen we nog wel aangeven dat we enorm trots zijn op de prestaties van alle zwemmers,
jullie hebben echt goed je best gedaan en er zijn weer heel veel PR’s en clubrecords gezwommen.

