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UITSLAG SCHOOLZWEMMEN 2020 

 

Waddinxveen - Op dinsdag 21 januari 2020 werden de jaarlijkse Schoolzwemwedstrijden 

gehouden in een lekker warm Gouwebad “De Sniep”. 

Tot en met 2017 werden deze zwemwedstrijden gehouden in het kader van de Sportweek 

Waddinxveen, doch het Sportweekcomité is opgehouden te bestaan en daarom worden deze 

wedstrijden nu zelfstandig georganiseerd door Z&PC “De Gouwe”. In de nieuwe opzet zijn 

tevens scholen uit Boskoop uitgenodigd aan deze wedstrijden mee te doen. De wedstrijden 

zijn bedoeld voor de groepen 5-6 en 7-8 voor jongens en meisjes. 

Dit jaar was er een andere opzet. In plaats van teams kon individueel worden ingeschreven. 

Slechts een viertal scholen had ingeschreven met in totaal 42 deelnemers. Vorig jaar waren 

dat nog zes scholen. Evengoed waren er weer spannende series, waarbij onderscheid werd 

gemaakt tussen de geoefende leden van De Gouwe en niet-leden. 

De wedstrijden werden gewonnen door de Koning Willem Alexanderschool Waddinxveen 

met 378 punten. Op de tweede plaats eindigde de Dick Brunaschool Waddinxveen met 404 

punten. Op de derde plaats eindigde de Rehobothschool Waddinxveen met 505 punten. Op de 

vierde plaats eindigde de Ichtusschool Boskoop met 540 punten. 

Alle vijf scholen ontvingen een fraaie beker. De afzonderlijke teamleden, die eerste, tweede 

of derde werden, ontvingen een medaille. 

Bij de groepen 5-6 ging de 1e prijs bij de meisjes (lid De Gouwe) naar Danica van der Linde 

(KWA) in 37,19 sec. en bij de meisjes (geen lid) naar Sammy-Joe Leidelmeijer (KWA) in 

65,04 sec. De 1e prijs bij de jongens (lid De Gouwe) ging naar Lucas Sol (KWA) in 45,95 sec. 

en bij de jongens (geen lid) naar Bram van Noort (DB) in 53,13 sec. 

Bij de groepen 7-8 ging de 1e prijs bij de meisjes (lid De Gouwe) naar Sacha Tanis (KWA) in 

35,77 sec. en bij de meisjes (geen lid) naar Sophie Duijker (DB) in 58,69 sec. De 1e prijs bij 

de jongens (lid De Gouwe) ging naar Mika Sol (KWA) in 37,17 sec. Er waren geen 

deelnemers bij de jongens die geen lid van De Gouwe waren. 

De wedstrijden werden afgesloten met een estafette met acht deelnemers per team. Hier werd 

de Koning Willem Alexanderschool 1e met team 1 in 170,96 sec. 2e werd het 2e team van de 

KWA team 2 in 177,98 sec. 3e werd de Dick Brunaschool in 186,01 sec. 

 

 

Jan van den Berg 

Z&PC “De Gouwe”  
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