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Geachte zwemmers en ouders van zwemmers, 

Goud op de 400 vrij,Goud op de 100vrij,Goud op de 200 vlinder,Goud op de 200 wissel,Goud op de 200 vrij, Zilver op de 50 vrij en 
Brons op de 100 vlinder voor Bryan op de Nederlandse Junioren en jeugd kampioenschappen in Eindhoven. Sanne won het zilver op 
de 50 schoolslag en Brons op de 100 schoolslag. Verder prachtige pr,s van de andere NJJK zwemmers. De resultaten van onze 
zwemmers zullen in een aparte NJJK editie in de loop van deze week worden weergegeven. Maar uiteraard gaan de felicitatie naar 
Bryan en Sanne. 
 
Traditie getrouw vindt er een onderlinge instroom-en miniorenwedstrijd plaats in ons bad wanneer de NJJK wordt gezwommen. Zo 
ook afgelopen donderdag. Waar in Eindhoven Bryan zijn eerste van de zeven gewonnen medailles veroverde gingen onze instroom- 
en minioren zwemmers te strijd aan tegen elkaar. Het was weer een ware happening. Maar liefst 34 zwemmers hadden zich 
ingeschreven en stonden dan ook aan de start. Voor sommigen was het hun allereerste wedstrijd. Zij werden vakkundig begeleid door 
Kayra ,Pernilla,Slava en Ingrid. Op het programma stond de 25 borstcrawl, de 25 schoolslag, de 25 meter rugslag en als laatste de 25 
vlinderslag. Rem wist een ieder op fantastische wijze op tijd te laten starten en de dames Zondag,v.d. Hoeven en de Keizer zorgde dat 
de eindtijden werden genoteerd. Gerard zorgde ervoor dat alle tijden werden opgeslagen en dat de einduitslag op papier kwam. 
Kayra,s  handschrift was van dergelijke kwaliteit dat zij voor alle zwemmers de oorkondes mocht schrijven. 
Iedereen hartelijk bedankt voor jullie bijdrage. Uw verslaggever was als fotograaf actief waardoor er in deze nieuwsbrief enkele foto,s  
 kunnen worden bekeken. 
Als verslaggever kon ik ook goed zien dat alle zwemmers ontzettend hun best deden. Ik heb weer heel veel talenten gezien. De 
toekomst ziet er goed uit voor MNC met al deze kanjers. Na de wedstrijd kregen alle zwemmers en zakje chips en een bekertje siroop 
en vond er in de kantine de prijsuitreiking plaats. Omdat iedereen zo hun uiterste best hadden gedaan was er voor iedereen een 
medaille. Deze werden overhandigd door uw verslaggever en Rem. Nadat iedereen was voorzien van een medaille ging men met een 
voldaan gevoel naar huis. Op naar de volgende onderlinge wedstrijd. 
 

 

Centraal staat deze week Bryan Agterdenbos ,vanwege zijn fantastische prestatie op de NJJK. 

 

 

 

 

Uw verslaggever 
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Foto,s onderlinge instroom-en minioren wedstrijd 

 

  



  



 

  



 

 


