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Beste zwemmers en ouders van zwemmers, 

 Aantal keren 1e Aantal keren 2e Aantal keren3e Totaal aantal keren bij 

de eerste 3 

MNC 8 x 4x 4x 16x 

SG Scom/de Zeehond 2x 1x 3x 6x 

Lansingh 2x 4x 2x 8x 

De Schojetil 2x 3x 2x 7x 

Barracuda 1x 2x 3x 6x 

De Devel 5x 3x 2x 10x 

Wiekslag 1x 3x 4x 8x 

Poseidon ,56 1x 2x 2x 5x 

Dit zijn de resultaten van de 2e Regio West competitie van alle deelnemende vereniging. Ondanks de afwezigheid van enkele 

zwemmers die volgend weekend gaan deelnemen aan de Open Nederlandse Kampioenschappen Korte  wederom een goed 

resultaat van onze zwemmers. De koppositie is weer wat steviger in onze handen. 

Het begin was al perfect. De dames en heren minioren (Sem, Jennifer, Aaike en Anastasia) wonnen overtuigend de eerste 

estafette afstand (4 x 50 vrij). Klasse hoor. 

Individueel ging het ook goed. Naast de veroverde 1e,2e en 3e plekken werden er ook nog eens 29 persoonlijke records 

gezwommen. Opvallend van de pr van 9.18 sec van Danique vd B op de 200 vrij en de pr van 14.63 sec voor Nathan op eveneens 

de 200 vrij. 

We beginnen met de individuele resultaten van de dames senioren. 
Daar wist Sanne op de 100 wissel met een mooie pr van 4.70 sec eerste te worden. Birgit tikte mooi als 2e aan. Op 
de 50 schoolslag was Sanne wederom de beste. Klasse meid. Birgit zwom op de 100 wissel een pr van 0.10sec en 
werd met haar tijd 2e. 
 
Bij de heren dus geen Thomas, Jeroen en Mark maar wel Tim,Martijn en Jelmar. Deze heren deden het naar volle 
tevredenheid. Tim bereikte op de 50 schoolslag de 2e plek. Martijn tikte achter Tim als 3e aan. Netjes mannen.  
 
Mythe won bij de dames jeugd 2 haar beiden afstanden (50 schoolslag en 100 rugslag). Op de rug deed ze dat met 
een pr van 0.77 sec. Prima meid. 
 
Anton was goed bezig bij de heren jeugd 2. Net als Myrthe won hij de 50 schoolslag en de 100 rugslag. Op de 50 
schoolslag zwom hij tevens een mooie pr van 3.20 sec en op de 100 rug zwom hij een pr van 1.53 sec. Klasse kerel. 
Luke werd 5e op de 50 schoolslag met een pr van 1.50 sec. Marijn wist een pr te zwemmen van 1.10 sec op de 100 
rugslag. 
 
Een 2e plek voor Isa en een pr van 0.99 sec op de 100 rugslag bij de dames jeugd 2 e.l. Anouk wist een pr te 
zwemmen van 3.13 sec. Op de 100 vlinder wist Ilse met een pr van 0.32 sec naar de 3e plek te zwemmen. Isa werd 
4e met een pr van 2.67 sec. 

 



 
 
De mannen junioren 4 wisten op hun 2 afstanden allen een pr te zwemmen. Op de 50 schoolslag was er een pr van 
0.08 sec voor Sasa, een pr van 3.58 sec voor Daan en een pr van 2.15 sec voor Jordi. Op de 100 vlinder wist hij zelfs 
een pr te zwemmen van 6.38 sec en dat is niet mis. Daan vlinderde een pr van 2.22 sec en Sasa een pr van 0.67 
sec. Goed gedaan mannen. 
 
Debbie zwom een pr van 0.36 sec op de 50 vlinder bij de dames junioren 3. Danique vd B zwom een mini pr van 
0.03 sec. Maar zoals eerder al vermeld zwom ze een mega pr op de 200 vrij. Een pr van maar liefst 9.18 sec. Klasse 
meid. 
 
De winnar op de 50 vlinder bij de jongens junioren 2 e.l. was Nils. Hij won deze afstand met een pr van 0.43 sec. 
Op de 200 vrij wist hij wederom een pr te zwemmen ( 1.80 sec). Zijn tijd was goed voor een 3e plek. Netjes kerel. 
Nathan zwom een mooie pr op de 50 vlinder (2.85 sec) en een geweldige pr van maar liefst 14.63 sec op de 200 vrij. 
Goed gedaan kerel. 
 
Sam zwom als minior mee bij de meisjes junioren 1 en was de snelste MNC zwemster op de 100 vlinder. Op de 100 
vrij was dat Anastasia. Ze werd 4e met een pr van 5.30 sec. Ook Jennifer wist een pr te zwemmen op deze afstand 
(4.78 sec). 
 
Sem vlinderde bij de jongens minioren 6 op de 100 meter een geweldige race. Zijn tijd was goed voor een pr van 6.63 
sec en een 3e plek. 
 
De 2 afsluitende estafette afstanden werden net als de eerste door MNC gewonnen. Op de 4 x 50 wissel dames 
deden dat: Myrthe, Sanne, Isa en Ilse. Op de 4 x 50 wissel heren deden dat: Anton, Daan, Sasa en Martijn. Allen 
goed gedaan hoor. 
 
En zo eindigde de 2e Regio West competitiewedstrijd succesvol voor MNC.  
 
We hopen dat deze mooie resultaten a.s. vrijdag, zaterdag en zondag ook worden gehaald door onze deelnemers 
aan de Open Nederlandse Kampioenschappen. Uiteraard wensen wij hen heel veel succes. Uw verslaggever zal hier 
uitvoerig over rapporteren. 
 

Deze week staan Danique vd B en Nathan Janssen in het middelpunt vanwege hun mooi 
gezwommen pr,s. Ga zo door. Debbie zwom een pr van 0.36 sec op de 50 vlinder bij de 
dames junioren 3. Danique vd B zwom een mini pr van 0.03 sec. Maar zoals eerder al 
vermeld zwom ze een mega pr op de 200 vrij. Een pr van maar liefst 9.18 sec. Klasse meid. 
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Uw verslaggever 
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