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 Seizoen 2016/2017 18 oktober 2016 Nr. 2016-42 

 

Beste zwemmers en ouders van zwemmers, 

 

KNZB Challenger 

Zaterdag en zondag stond de eerste KNZB Challenger van het seizoen 2016-2017 op het programma. Deze werd gehouden in 

Roosendaal.  

Maar wat is nu precies een Challenger? 

Het KNZB Challenger circuit wil NTC, RTC zwemmers en de zwemmers die op NK Niveau presteren  

een wedstrijdmogelijkheid bieden. De opzet is zo gekozen dat deze zwemmers in de wedstrijd de 

lokale verenigingszwemmers treffen die graag op dit niveau hun krachten willen meten. De Nationale Selecties zullen ook dit 

seizoen een aantal wedstrijden in Nederland zwemmen, bedoeld als test tussen de grote toernooien en kwalificatiewedstrijden. 

Deze wedstrijden vinden verspreid over het land plaats zodat op meer plaatsen de nationale toppers in actie te zien zijn. In ons 

bad zal dat op 18 en 19 maart 2017 zijn. 

En natuurlijk waren er ook MNC zwemmers aanwezig in Roosendaal op enkele afstanden en ze deden het prima gezien het aantal 

behaalde persoonlijke records. Maar liefst 30 stuks. Verder wisten Sanne, Camo, Kim en Ilse een finaleplek te bemachtigen. 

Zaterdag zwom Timo K bij de junioren 4 de 50 en 100 vrij. Op beiden afstanden wist hij een pr te zwemmen. Op de 50 vrij zwom 

hij met een pr van 1.09 sec onder de 30 sec . Op de 100 vrij noteerde hij een pr van 0.79 sec. Netjes gedaan kerel. 

Daan was ook goed op dreef. Op de 100 schoolslag zwom hij met een pr van 1.34 sec naar de 1e plaats. Op de 200 vrij wederom 

een pr. Slechts een pr van 0.01 sec maar deze tellen ook. Hij werd met zijn tijd 4e.Klasse gedaan kerel. 

De dames junioren 3 wisten ook veel pr,s te zwemmen. Zo zwom Danique vd B een pr van 2.19 sec op de 100 vrij en op de 00 

rugslag eindigde ze met een mooie pr van 3.77 sec 4e. Prima meid. Lieke deed het erg goed om 2 maal als 1e aan te tikken. Dat 

deed ze op de 100 schoolslag met een pr van 1.98 sec en op de 50 vrij met een pr van 1.55 sec. Klasse meid. Anouk zwom met 

een pr van 3.30 sec naar een 5e plek op de 100 schoolslag en eindigde op de 100 rugslag op en mooie 3e plaats. Anastasia wist 

eveneens op de 100 schoolslag een pr ( 2.71 sec ) te zwemmen. Op de 200 vrij zwom ze een fantastische race. Ze eindigde als 6e 

met een geweldige pr van maar liefst 19.66 sec. Geweldig gedaan meid. Tenslotte Debbie. Zij vlinderde op de 100 meter naar de 

1e plek. Goed hoor. Op de 200 vrij wist z met en pr van 1.61 sec als 5e aan te tikken. 

Ilse stond zaterdag aan de start op de 100  en de 200 vrij en zondag op de 100 wisselslag. Een pr van 0.78 sec en een 3e plek wist 

ze te veroveren op de 100 vrij. Op de 200 vrij was ze gewoon de beste en haar tijd was ook nog eens goed voor een pr van 0.37 

sec. Zondag moest ze het op de 100 wissel o.a. opnemen tegen Kim. Kim bleek de beste van het hele deelnemersveld te zijn maar 

Ilse wist wel met een pr van 0.61 sec een finaleplek te bemachtigen. In de finale was Kim wederom de snelste en wist Ilse haar 

gezwommen tijd in de serie met nog eens 0.90 sec te verbeteren. Net als in de serie werd ze 5e. Netjes gedaan meid.  Naast het 

winnen van de 100 wisselslag won Kim eerder ook de 50 vrij. Klasse meid. De andere Busch (Sanne) was de beste op de 50 

schoolslag en wist op deze afstand een pr te zwemmen van 0.42 sec. Klasse meid. Isa zwom op de 100 schoolslag naar een 2e 

plek en op de 50 vrij was ze de snelste. Ze wist een pr te zwemmen van maar liefst 0.01 sec. Lisa vlinderde zondag op de 50 

vlinder naar en 7e plek. Op de 50 vrij eindigde ze als 6e en op de 100 wissel wist ze met een pr van 0.47 sec als 9e te eindigen. 

Prima. 

Kayra behaalde op de 50 vrij een 8e plaats en een pr van0.76 sec. Op de 100 vrij wist ze een pr te zwemmen van 0.49 sec en 

eindigde als 6e. 

 

 



Bij de heren zwom Mark zaterdag op de 100 schoolslag naar de 1e plek en tikte Matthew met een pr van 1.59sec als 2e aan op de 

100 vlinder. Zondag vlinderde hij op de 200 vrij een pr van 0.22 sec en nu was hij de beste. Klasse kerel. Anton zwom een prima 

100 vrij. Hij zwom een tijd van 54.11 sec wat een pr betekende van 0.67 sec en een mooie 1e plaats. Ook op de 50 rugslag was 

hij de beste. Prima kerel. Fabio tikte op de 100 vrij achter Anton als 2e aan. Hij zal tevreden zijn geweest met zijn pr van 0.93 

sec. Op de 50 vrij sprintte hij met een pr van 0.83 sec wederom naar een e plek. Netjes hoor. Camo vlinderde op de 50 vlinder 

naar een finale plek. In de finale wist hij nog sneller te zwemmen en werd hij verdiend 1e. In totaal wist hij zijn oude tijd met 

0.47 sec te verbeteren. Op de 50 schoolslag wederom een finaleplaats. Hij werd 2e in de serie met en pr van 0.10sec en in de 

finale werd hij wederom 2e. Klasse gedaan kerel. 

En zo eindigde de eerste Challenger succesvol voor onze MNC zwemmers. 

 

 

 

 

 

 

 

Deze week in het middelpunt Anastasia vanwege haar fantastische pr op de 200 vrij. 
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Uw verslaggever 
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