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Beste zwemmers en ouders van zwemmers, 

Op sinterklaasdag maandag 5 december is er geen training voor de minioren. Alle senioren, jeugd en junioren trainen 

dan van 16.30 uur tot 18.00 uur  

Met 10 gouden, 4 zilveren en 9 bronzen medailles keerden onze minioren en junioren huiswaarts na de gezwommen 

minioren/junioren circuit wedstrijd deel 2 in Papendrecht. Daarnaast werden er ook nog eens 29 pr’s gezwommen. Een mooi 

resultaat. 

Voor de meisjes junioren 1, 2 en 3 en de jongens junioren 1, 2, 3 en 4 stond de lastige 200 vlinder op het programma. Bij de 

jongens minioren 5 was de 400 vrij ook lastig. 

Toch wisten onze zwemmers op deze afstanden prima te presteren. Zo vlinderde Danique G op de 200 meter naar een geweldige 

pr van maar liefst 11.39 sec. Haar tijd was goed voor de 4
e
 plek. Goed gedaan meid. Lieke was bij de meisjes junioren 3 zelfs de 

snelste van het hele deelnemersveld. Klasse hoor. Debbie vlinderde ook een fantastische race. De geweldige pr van 7.33 sec bleek 

genoeg te zijn voor een bronzen plak. Prima meid. Anouk viel net buiten de prijzen maar wist wel een mooie pr te zwemmen van 

5.84 sec. Netjes hoor.  

Nils vlinderde op de 200 meter bij de jongens junioren 1 /2 naar de 2
e
 plek. Voor Nathan was het zijn eerste 200 vlinder en hij 

eindigde op een mooie 4
e
 plek. Bryan was de sterkste op dezelfde afstand bij de jongens junioren 3/4. Sasa werd 2

e
 met een 

geweldige pr van maar liefst 27.74 sec. Echt klasse hoor. 

Verder stond er voor de dames junioren 1 /2 nog de 100 wisselslag en de 50 vrij op het programma. Op de 100 wissel zwom 

Anastasia een 3
e
 tijd en mocht het brons in ontvangst nemen. Tevens wist zij een pr te zwemmen van 3.49 sec. Klasse meid. 

Danique G tikte als 7
e
 aan en Danique vd B eindigde met een pr van 2.65 sec als 10

e
. Jennifer werd 17

e
 en Feia wist een pr te 

zwemmen op deze afstand van 1.67 sec. Ze werd 22
e
.  

Voor Mees was het haar aller eerste officiële wedstrijd. Helaas werd ze op de 100 wissel gediskwalificeerd maar werd dat later 

op de 50 vrij niet en ze sprintte naar de 25
e
 plek. Goed gedaan meid en ga zo door. Met een pr van 0.17 sec zwom Danique G op 

de 50 vrij naar de 4
e
 plek. De andere Danique werd 7

e
. Net voor Anastasia die met een pr van 1.65 sec als 8

e
 wist aan te tikken. 

Jennifer zwom met een pr van 1.80 sec naar de 15
e
 plek en Feia wist wederom een pr te zwemmen (0.28 sec) en werd 22

e
. 

 

Bij de jongens junioren 1 /2 werd Nils op de 100 wissel net als op de 200 vlinder 3
e
. Zijn oude tijd werd met 0.75 sec verbeterd. 

Nathan zwom met een pr van 4.93 sec naar de 5
e
 plek. Op de 50 vrij wist Nils zijn 3

e
 bronzen medaille te bemachtigen. Zijn tijd 

was goed voor een pr van 1.25 sec. Nathan wist ook een pr te zwemmen (1.01 sec). Hij finishte als 7
e
. 

 

Na de winst op de 200 vlinder bij de meisjes junioren 3 wist Lieke ook nog eens de 100 wissel en de 50 vrij te winnen en dat is 

grote klasse. Op de 100 wissel zwom ze naar de winst met een pr van 1.80 sec. Debbie werd op de 100 wissel 4
e
 en op de 50 vrij 

tikte ze als 5
e
 aan. Anouk eindigde met een pr van 0.35 sec als 5

e
 op de 100 wissel en wist op de 50 vrij te sprinten naar de 6

e
 plek 

met een pr van 1.13 sec. 

 

Bij de jongens junioren 3 /4 wist Bryan net als Lieke al zijn afstanden te winnen. Na de 200 vlinder ging de winst ook op de 100 

wissel (met een pr van 0.41 sec) en de 50 vrij naar hem. Klasse kerel. Sasa pakte op de 100 wissel het brons en wist tevens een pr 

te zwemmen van 3.33 sec. Prime kerel. Daan zwom met een pr van 0.92 sec naar de 8
e
 plek en Jordi wist met een pr van 0.95 sec 

als 11
e
 te eindigen. Timo K tikte vervolgens als 12

e
 aan. Op de 50 vrij sprintte hij naar een mooie 2

e
 plek en een pr van 0.56 sec. 

Netjes hoor. Daan tikte als 9
e
 aan en Jordi met een pr van 1.04 sec als 11

e
. 

 

Leyla was bij de meisjes minioren 2 /3 zowel op de 50 vrij als op de 100 schoolslag de snelste MNC zwemster. Op de 50 vrij 

werd ze 5
e
 met een pr van 1.79 sec en op de 100 schoolslag eindigde ze net buiten de prijzen. Prachtig was het pr van maar liefst 

18.32 sec. Goed gedaan meid. Eliska wil zo snel mogelijk van het startblok af. Helaas steeds te snel waardoor ze werd 

gediskwalificeerd.  

   

 

Ingmar wist bij de jongens minioren 4 zowel de 50 vrij als de 100 schoolslag te winnen. Klasse kerel. 

 



 

Karol wist zij allereerste medaille te winnen. Bij de jongens minioren 5 deed hij dat op de 100 rugslag. Goed gedaan kerel. Op de 

400 vrij wist hij naar een mooie 6
e
 plek te zwemmen. 

 

Bij de meisjes minioren stonden Sam en Danique vd H aan de start op de 100 vlinder en de 200 rugslag. De 100 vlinder is niet de 

favoriete slag van Danique en ze werd helaas gediskwalificeerd. Maar op de rug is ze in haar element. Op haat allereerste 200 

rugslag zwom ze net buiten de prijzen en werd 4
e
. Netjes hoor. Sam vlinderde op de 100 meter een mooie pr van 4.19 sec. Haar 

tijd was goed voor het brons. Goed gedaan meid. Op de 200 rugslag eindigde ze achter Danique als 5
e
. 

 

Net als zijn grote broer was Sem de beste op al zijn afstanden. Bij de jongens minioren 6 won hij de 100 vlinder en de 200 

rugslag. De 100 vlinder deed hij dat met een pr van 2.85 sec en op de 200 rugslag met een pr van 1.57 sec. Prima kerel. 

Aaike wist op beiden afstanden het zilver te veroveren en dat is ook zeer netjes. Mooi was de bronzen plak voor Marco op de 100 

vlinder. Op de 200 rugslag eindigde hij als 6
e
. Tjomme werd helaas gediskwalificeerd op de 100 vlinder. Op de 50 meter vrij 

werd hij dat niet en als gewoonlijk wist hij als 4
e
 aan te tikken. 

 

Tot slot werd er een estafette gezwommen tussen MNC en Poseidon bij de jongens in de leeftijdscategorie 9 tot 11 jaar. 

Onze jongens (Sem, Aaike, Ingmar en Tjomme) waren oppermachtig en wist met 24 sec voorsprong de 4 x 50 wisselslag 

winnend af te sluiten. Klasse mannen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bovenstaande oorkondes werden uitgereikt aan Martijn, Thomas en Mark. Zij kregen deze uitgereikt door hun optreden tijdens de 

35
e
 Internationales Sparkassen Schwimmfest Dortmund in het Dortmund Subad en Duitsland. 

Martijn wist als 5
e
 de finale te bereiken op de 100 rugslag. In de finale werd hij eveneens 5

e
. In de serie op de 50 rug werd hij 13

e
 

en op de 200 rug eindigde hij als 7
e
. 

Thomas zwom op de 100 vlinder in de serie naar de 2
e
 plaats. Deze plek veroverde hij ook in de finale. Op de 100 vrij was hij in 

de serie de snelste. In de finale ging het wat minder hij tikte hij als 8
e
 aan. Hij had zijn pijlen gericht op de 50 vlinder en de 50 

vrij. In de serie had hij op beiden afstanden als 11
e
 de finale weten te bereiken. In de finale was hij ook de sterkste op de 50 

vlinder. Ook op de 50 vrij sprintte hij in de finale naar de 1
e
 plek. Klasse kerel. 

Mark bereikte de finale uiteraard op de schoolslag. Op de 50 meter als 3 3n op de 100 meter als 2. Op de 50 meter kwam hij net 

iets te kort voor eremetaal en werd 4
e
. Op de 100 schoolslag mocht hij als 2

e
 het erepodium te betreden. Netjes kerel. Verder 

zwom hij nog de 50 en de 100 vlinder ook op de 50 vlinder bereikte hij als 5
e
 een finaleplaats maar liet dat aan zich voorbij gaan. 

Op de 100 vlinder werd hij in de serie 9
e
.  

Al bij al hebben deze 3 mannen het goed gedaan en ook MNC in Duitslang op de kaart gezet. Klasse mannen. 

 

En zo eindigde weer een mooi zwemweekend.  

   

 

 

Deze week staat Mees in het middelpunt. Zij zwom haar allereerste wedstrijd en deed dat zeer 

verdienstelijk. Ga zo door meid. 

 

 

 

 

 

 

 

Uw verslaggever 
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