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Beste zwemmers en ouders van zwemmers,
Afgelopen zaterdag stond de landelijke competitie op het programma. Al vroeg werd er vertrokken naar onze vrienden VZC- E&P in
het verre Veenendaal.. Directe tegenstanders waren: PSV,ZC Amersfoort en VZC- E&P.
Onderstaande ranglijst laat zien dat het een moeilijke wedstrijd was.

Toch werden er maar liefst 50 nieuwe persoonlijke records gezwommen en dat is heel goed. Het doel blijft nog steeds
handhaving in de hoofdklasse en dat is goed haalbaar.
De wedstrijd werd begonnen met een 4 x 200 vrij junioren. De dames Lieke, Debbie, Danique G en Danique vd B werden 4e.
Zoals al vermeld werden er op de individuele afstanden veel pr, s gezwommen en wist met op bepaalde afstanden bij de eerste 3 te
eindigen.
Zo zwom Kim bij de dames senioren naar de 1e plek op de 100 wissel en de 100 schoolslag (met een pr van 1.43 sec). Tevens wist ze
een pr van 1.11 sec te zwemmen op de 50 rugslag. Netjes hoor
Bij de dames wisten Lilly (0.61 sec) en Ilse (0.51 sec) pr, s te zwemmen. Op de 50 rugslag wist lilly nogmaals een pr te zwemmen (1.96
sec) en ook Eva wist een pr te zwemmen (0.67 sec).
Jeroen zwom een pr van 2.88 sec op de 400 vrij. Ook Matthew (5.91 sec) en Fabio (1.93 sec) zwommen een pr op deze afstand. Op de
50 rugslag wist Jeroen als 2e aan te tikken en waren er pr, s voor Tomas (0.29 sec), Matthew (0.36+ sec) en Stijn (0.32 sec). Ook op de
100 wisselslag wist Jeroen bij de eerste 3 te eindigen. Hij werd met een pr van 0.78 sec 3e. Prima kerel. Igor zwom een pr van 4.56 sec,
Stijn van 1.01 sec, Matthew van 1.60 sec en Fabio van 0.30 sec.
Myrthe wist bij de dames senioren 2 een pr te zwemmen van 1.37 sec op de 100 rugslag.
Op de 200 vrij bij de dames jeugd werd er een prachtige pr gezwommen van 8.50 sec door Pernilla. Ook op de 100 schoolslag wist ze
een pr te zwemmen (3.89 sec). Netjes hoor. Sanne was op de 100 schoolslag de beste van het hele deelnemersveld. Haar
gezwommen tijd was ook nog eens goed voor een pr 1.31 sec. Klasse meid.
Bij de heren jeugd wist Anton eveneens een prachtige pr (10.10 sec) te zwemmen op de 200 schoolslag. Ook op de 100 rugslag
noteerde hij een pr (0.19 sec). Prima kerel. Luke wist een pr te zwemmen van 0.37 sec op de 200 schoolslag en Willem verbeterde op

deze afstand zijn oude tijd met maar liefst 9.93 sec. Klasse kerel. Op de 100 rugslag wist hij wederom een pr te zwemmen (1.17 sec.
Wesley zwom een pr van 1.80 sec op de 100 rugslag.
De mannen junioren 4 wisten allen op de 100 schoolslag een pr te zwemmen m.u.v. Daan die helaas werd gediskwalificeerd. Bryan
zwom een pr van 2.80 sec, Sasa een pr van 3.65 sec, Jordi een pr van 0.65s sec en Timo K een pr van 2.94 sec. Op de 200 vrij wist
Bryan met een pr van 0.05 sec als 3e aan te tikken. Daan zwom een pr van 2.01 sec en Timo noteerde een pr van 0.44 sec.
Op de 100 vlinder werden er pr, s genoteerd door Debbie (3.16 sec), Anouk (2.89 sec), Danique G (0.83 sec), Anastasia (0.93 sec) en
Feia (6.90 sec) bij de dames junioren 3 en dat is mooi.
Lieke wist op de 200 rugslag een pr te zwemmen van 4.82 sec en Debbie zwom een waanzinnige pr van maar liefst 23.22 sec. Goed
gedaan meid. Danique vd B (8.71 sec ) en Jennifer (5.75 sec) wisten ook mooie pr, s te zwemmen.
Bij de heren junioren 2 zwom Nils op de 200 rugslag ook een geweldige pr. Maar liefst 16.740 sec. Prima kerel. Timo W wist een pr te
zwemmen van 5.70 sec op de 100 vlinder.
Sam kwam uit bij de meisjes junioren 1 en wist op de 50 rugslag een pr te zwemmen van 2.53 sec en op de 100 schoolslag zwom ze
met een pr van 0.67 sec naar de 3e plek. Goed gedaan meid.
Tenslotte de jongens minioren 6. Daar wist Aaike met een pr van 1.78 sec op de 100 schoolslag alle concurrenten achter zich te laten.
Klasse kerel. Sem wist met een pr van 3.33 sec beslag te leggen op de 3e plek. Prima kerel. Op de 50 rugslag wist Sem eveneens naar
de 3e plek te zwemmen.
Op de afsluitende 2 estafetteafstanden wist MNC dat met 2 teams aantrad op de 4 x 100 vrij heren senioren respectievelijk als 1e en
2e te eindigen. De dames senioren tikten op de 4 x 100 wissel als 3e aan.
Al bij al toch mooie prestaties en de 2e competitiewedstrijd zal eer een schepje bovenop gedaan worden.

Deze week staat Debbie in het middelpunt n.a.v. haar geweldige pr op de 200 rugslag
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