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Beste zwemmers en ouders van zwemmers,
Onder begeleiding van Rem, Slava, Paul en Wiepkje werd door onze jongste zwemmers in Alblasserdam deelgenomen aan deel 2
van de Minioren Swimkick Circuit.
Voor sommige was het een allereerste wedstrijd en ik heb al eerder gezegd dat is hartstikke spannend. Gelukkig wist de leiding
de zwemmers op vakkundige wijze te begeleiden. Dit leverde mooie prestaties op.
Bij de meisjes minioren 2 en 3 zwom Eliska naar een 7e plek en werd Leyla op de 50 rugslag op de 50 rugslag 5e.
Anniek was bij de meisjes minioren 3 op de 25 rugslag de beste en was blij met haar eerste plaats. Goed gedaan hoor. Op de 25
vrij eindigde ze als 5e. Kayman werd op de 25 rugslag achter Anniek 2e en dat is ook een hele mooie prestatie. Prima meid. Op
de 25 vrij zwom ze naar de 8e plek. Lynn eindigde als 7e op de 25 rugslag en 10e op de 25 vrij. Lijsanne tikte als 9e aan op de 25
rugslag en zwom naar de 6e plek op de 25 vrij. Allemaal goed gedaan hoor.
Bij de jongens was Thomas de beste op de 50 vrij en de 50 rugslag. Klasse kerel. Mees zwom naar de 7e plek op de 25 rugslag en
naar een 6e plek op de 25 vrij.
Erika stond aan de start voor de 25 vrij bij de meisjes minioren 4 en werd 5e. Op de 25 schoolslag eindigde ze als 4e. En dan
Amelie. Ze deed het geweldig, Op de 50 schoolslag zwom ze naar de 2e plaats en op de 50 vrij was ze gewoon de beste van het
hele deelnemersveld. Goed gedaan meid. Emma werd op de 50 schoolslag 8e en op de 50 vrij eindigde ze als 4e. Emmanuela
werd uiteindelijk 10e op de 30 schoolslag en 8e op de 50 vrij.
Dat een 200 meter uit 8 banen bestaat weet Danique vd H wel alleen je moet ze wel tellen. Na 6 banen stopte ze. Gelukkig kwam
ze er nog op tijd achter en vervolgde ze haar race. Ze tikte tenslotte als 11e aan. Nova eindigde op dit nummer als 18e. Op de 100
schoolslag werd ze 10e en Danique tikte net achter Nova als 11e aan.
Karol was bij de jongens minioren 5 goed voor een 4e plek op de 100 vrij en een prima 3e plek op de 200 wissel. Netjes kerel.
Mees sprintte op de 25 vrij naar de 4e plek bij de jongens minioren 6. Davit werd 5e op de 50 vrij. Ties werd op deze afstand
14e.Aaike won de 200 vrij en de 100 schoolslag. Klasse kerel. Tjomme eindigde als 4e op de 200 vrij en werd 5e op de 100
schoolslag. Marco tikte ten slotte op de 200 vrij als 7e aan en op de 100 schoolslag als 9e.
Op de 4x 25 vrij stond MNC met 2 ploegen aan de start en ze bereikten respectievelijk de 2e en 3e plek. Ook op de 4 x 50 wissel
2 ploegen in de race. Op deze afstand werd als 5 en 6e aangetikt.
De leiding was uiteindelijk tevreden over de resultaten en verheugen zich al op deel 3 van de Minioren Circuit

Deze week in het middelpunt Amelie, vanwege haar mooie prestatie. Ga zo door meid.

In de kerstvakantie is er geen training. Laatste training vrijdag 23 december 2016 en eerste training op
maandag 9 januari 2017. Dit geldt voor alle groepen, behalve de groep van Gerard Agterdenbos en Dick
Bergsma op uitnodiging.
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