
Afdeling De Zwerfkei 2019 

Algemeen: 
De TC van de Zwerfkei bestaat uit Annet Vreeling, Mathilda Wever, Carla Vonk, Maarten 
Beenen, Irma van Bussel en Wies van Nuenen. 
 
De afdeling de Zwerfkei traint wekelijks op woensdagavond van 18:30 – 19:30 uur. De 
trainers zijn Irma van Bussel (zwemmen) en Wies van Nuenen (waterbasketbal). 

Het aantal leden van onze afdeling is stabiel (per 1 januari 2020: 33 leden). 

Activiteiten: 
# Op woensdag 2 januari hebben we onze traditionele Nieuwjaarsbijeenkomst gehouden. Dit 
jaarlijkse evenement vond na ons zwemuurtje plaats in het restaurant van ons zwembad. 
# De jaarlijkse collecte vond dit jaar in de eerste week van april plaats. Mathilde Wever 
organiseert de collecte al jaren. Na aftrek van de gemaakte  kosten en afdracht aan 
Gehandicaptensport Nederland en de verenigingen die ook hebben geholpen bij het 
collecteren (FC MEO en Trebokama) bleef er voor onze vereniging een bedrag van € 1667,22 
over. Mede dankzij deze opbrengst kunnen we de contributie voor de leden van onze afdeling 
betaalbaar houden. Voor dit jaar rekenen we op meer collectanten van onze vereniging in het 
algemeen en in het bijzonder van de leden van onze afdeling.       
# Op woensdag 10 juli vond de afsluiting van ons zwemseizoen plaats. Na het zwemuurtje 
waren leden en introducees welkom in het restaurant van ons zwembad, waar Tineke en haar 
collega’s van het restaurant zorgden voor hapjes en drankjes. Daarnaast waren er voldoende 
spelletjes aanwezig om ons op een aangename manier bezig te houden. We kregen veel 
enthousiaste reacties van onze leden. 

Zwemmen: 
Helaas is de animo om aan deze zwemtoernooien afgenomen. Misschien dat het komend jaar 
weer lukt om wat zwemmers in te schrijven voor diverse toernooien.  

Waterbasketbal: 
Sinds enkele seizoenen is Wies van Nuenen de trainer van ons Waterbasketbalteam. Dankzij 
haar deskundige trainingen én uitbreiding van ons team met een paar spelers is het niveau 
sterk gestegen. Dit heeft geresulteerd in een tweede plaats behaald in regio Noord. Hierdoor 
mocht het team De Reest, Zwerfkei op zaterdag 25 mei deelnemen aan de NK in Schijndel.   

De NK in Schijndel 
Bij de NK komen de sterkste teams uit Nederland tegen elkaar uit. In de eerste ronde won ons 
team één wedstrijd. Uiteindelijk behaalde ons team een zesde plaats. Op zaterdag16 mei 2020 
organiseert MZPC De Reest de NK in Bad Hesselingen. 
 
Integratietoernooi Waterbasketbal 
Op zaterdag 31 augustus ‘19 heeft het  “Peter van der Spek Waterbasketbal 
Integratietoernooi” in Bad Hesselingen plaatsgevonden. Dit jaar werd het Integratietoernooi 
voor de 18e keer georganiseerd. 
Dit jaar namen acht teams  
Poule A: SC Bartje Assen, Afslag Meppel, FC Meo,  De Reest-Waterpolo 1 
Poule B: De Zwerfkei, Junior Kamer Meppel, Reestmond, De Reest-Waterpolo 2 



Winnaar werd De Reest-Waterpolo 1. De Fair-Play-Wisselbeker werd aan de Junior Kamer 
Meppel uitgereikt. 
De organisatie van het toernooi was in handen van de TC De Zwerfkei. Dankzij de inzet van 
alle vrijwilligers kunnen we terugkijken op een zeer geslaagd, sfeervol en sportief toernooi. 

Carla Vonk (namens TC Zwerfkei) 


