
Openwater in Oosterhout 
door Jasmijn Ruijgrok 

Drie WZK-zwemmers, Sera, Gijs en Jasmijn zijn afgereisd naar het mooie Noord-Brabant om daar een 
openwaterwedstrijd in Oosterhout te zwemmen. Het weer was heel goed, weinig wind en veel zon. 
Jasmijn mocht als eerste starten op de 5 km vrijeslag om half 11 ’s ochtends, dus dat was dan ook 
vroeg vertrekken. Uiteindelijk finishte zij op een 6de plaats met een tijd van 1 uur, 8 minuten en 48 
seconden, wat een hele mooie tijd is. Daarna was het de beurt aan Gijs, om half 2 lag aan hij aan de 
start en finishte hij na 1 km in een luttele 13 minuten en 25 seconden. Vervolgens was het de beurt 
aan Sera, haar allereerste keer in openwater! En natuurlijk is dat heel erg spannend, iets doen wat je 
nog nooit gedaan hebt (en dan ook nog eens als 400 meter je maximale afstand is), maar wat hebben 
we er respect voor dat ze uiteindelijk toch het water in is gegaan en aan deze 1 km vrijeslag is 
begonnen. Voor haar eerste keer heeft zij het heel goed gedaan en finishte als 8ste! in een tijd van 18 
minuten en 46 seconden. Toen zij uit het water kwam, kregen we te horen: “ik zag niets”, “er waren 
heel veel mensen”, “ik wist niet hoe ver ik moest”, “en bij de finish was ik opeens alleen” zijn enkele 
van haar uitspraken. Uiteindelijk zei ze, “maar volgende keer doe ik dan wel schoolslag”. Wat een 
moedige meid en een echte doorzetter om deze kilometer te voltooien. Al met al was het een erg 
leuke dag en hebben Jasmijn, Gijs en Sera (en de vader van Sera) het erg naar hun zin. Hopelijk heeft 
WZK volgend jaar een grotere groep zwemmers die dat ‘gekke’ openwater toch wel een keer willen 
uitproberen en kunnen we met iedereen Nederland doorreizen! 

Three WZK swimmers, Sera, Gijs and Jasmijn traveled to the beautiful Noord-Brabant to compete in 
Oosterhout at a openwater competition. The weather was very good, not a lot of wind and a lot of 
sun. Jasmijn had to start first and raced 5 km freestyle at 10.30 in the morning, which meant we had 
to leave early. In the end, she finished 6th in a time of 1 hour, 8 minutes and 48 seconds, which for 
now is a good time. After that, Gijs had to start, and at 1.30 p.m. he entered the water to start 1 km 
freestyle and after just a small 13 minutes and 25 seconds he finished. After that, Sera was up, her 
very first time in openwater! Obviously, this was very exciting, doing something you have never done 
before (especially if 400 meters is the maximum distance you have ever swam), but we respect her 
for going into the water and starting this 1 km freestyle. She did very well for her first time and she 
finished at the 8th place! in a time of 18 minutes and 46 seconds. When she came out of the water, 
she told: “I couldn’t see”, “there were a lot of people”, “I didn’t know until where to go”, “at the 
finish I was all alone” are some of the things she said. However, she said: “next time I can do 
breaststroke”. What a courageous girl and she is a real go-getter to complete this kilometer. It was a 
very fun day and Jasmijn, Gijs and Sera (and Sera her dad) had a good day to. Hopefully WZK has a 
bigger group of swimmers next year who want to try out that ‘crazy’ openwater and travel around 
the Netherlands with everybody! 
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