
Jaarverslag 2018 afdeling De Zwerfkei 

De TC van De Zwerfkei bestaat uit: 

Annet Vreeling (voorzitter). Annet heeft in de loop van 2018 de plaats ingenomen van Martijn 
Schuring i.v.m. diens drukke werkzaamheden 

Mathilde Wever, Maarten Beenen, Carla Vonk 

Wies van Nuenen en Irma van Bussel zijn later in 2018 toegevoegd aan de TC 

De afdeling Zwerfkei traint wekelijks op woensdagavond van 18:30 tot 19:30 uur. We hebben 
jaarlijks een zomerstop  van 4 weken in de vakantie. Verder werd er niet gezwommen op 5 
december (Sinterklaasavond) en op 26 december (2e Kerstdag). 

Activiteiten: 

Algemeen: 

3 januari: Nieuwjaarsbijeenkomst van de afdeling na het zwemuurtje 

14 januari: Nieuwjaarsreceptie van MZPC De Reest 

14 februari: Oud-voorzitter van SV De Zwerfkei Peter van der Spek overleden 

3 t/m 7 april: Collecte Gehandicaptensport 

4 juli: Midgetgolfen na het zwemuurtje (ca. 20 deelnemers) 

Waterbasketbal: 

Competitie in toernooivorm (seizoen 2017-2018) 

28 oktober in Meppel 

13 januari in Roden 

14 april in Smilde 

Aangezien het team van De Waterratten uit Delfzijl stopte met de competitie, werden er drie 
i.p.v. vier toernooien georganiseerd. Het team De Reest/Zwerfkei eindigde op de vijfde en 
tevens laatste plaats. 

Diverse spelers gaven aan te willen stoppen met het waterbasketballen. Het was de vraag of 
we over voldoende spelers zouden beschikken voor het nieuwe seizoen. Gelukkig hebben we 
enkele nieuwe spelers. Wies van Nuenen traint met veel enthousiasme het team.  

Competitie in toernooivorm (seizoen 2018-2019) 

10 november in Smilde 1e toernooi van het seizoen. De trainingen resulteren in een beter 
samenspel en vooral: meer spelplezier! Twee van de vier wedstrijden worden gewonnen. Een 
aanmerkelijke verbetering t.o.v. het vorig seizoen. 

Integratietoernooi Waterbasketbal 

Het toernooi werd genoemd naar onze overleden oud-voorzitter. Het 17e toernooi kreeg de 
naam: “Peter van der Spek Waterbasketbal Integratietoernooi” en vond plaats op zaterdag 1 



september. Deelnemende teams: SC Bartje, Combinatieteam De Reest/Reestmond, FC MEO, 
Junior Kamer Meppel, Afslag Meppel en Combinatieteam De Reest/Zwerfkei. Het 
combinatieteam van De Reest/Zwerfkei behaalde een vierde plaats. 

Zwemmen 

Ook de baantjeszwemmers konden (indien zij dit wensten) ondersteuning krijgen van een 
trainer. Irma van Bussel geeft goede adviezen om de diverse zwemslagen te verbeteren en de 
conditie op peil te krijgen (en te houden).  

Enkele zwemmers namen deel aan zwemtoernooien: op 30 juni in Ommen en op 17 november 
in Arnhem. Tijdens beide zwemtoernooien behaalden onze zwemmers medailles. In Arnhem 
wisten onze zwemmers zelfs de wisselbeker als beste zwemploeg te veroveren. Bij de 
uitreiking van deze beker wordt gekeken naar de grootte van de ploeg in relatie tot het aantal 
behaalde medailles.  

Carla Vonk (namens TC De Zwerfkei) 

 

 

 

  


