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Geachte zwemmers en ouders van zwemmers, 

Zaterdag werd in Papendrecht deel 3 van de Swimkick Minioren Cirquit gezwommen. Voor een aantal zwemmers was dit hun 
allereerste officiële wedstrijd. Ik kan u al verklappen dat zij het geweldig hebben gedaan. Voor de meisjes minioren 5 en de jongens 
minioren 6 stond er lange afstanden ( 200 schoolslag en 400 vrij) op het programma. Op deze afstanden was hard getraind maar op 
een wedstrijd komt het er op neer. Voor de jongste deelnemers stonden er een aantal 25 meters op het programma en dat is leuk om 
naar te kijken. 
Zo stond Lijsanne bij de minioren 3 klaar voor de 25 vrij. Deze afstand had ze al een keer eerder gezwommen en nu kon ze dus haar 
oude tijd verbeteren. En dat deed ze met 1.11 sec. Haar tijd was goed voor de 3e plek. De 25 schoolslag was voor haar de eerste keer 
en wat deed ze het op deze slag goed. Zo goed dat niemand haar kon inhalen. Verdiend werd ze 1e. Klasse meid. Anniek moet het op 
beid5 meter meer doen. Op de 50 schoolslag zwom ze met een prima pr van 0.64 sec naar de 7e plek en op de 50 vrij tikte ze met een 
pr van 1.28 sec als 2e aan. Goed gedaan hoor. Lijnn werd op de 50 schoolslag 11e en op de 50 vrij zwom ze een pr van  
0.72 sec en werd 11e. 
Bij de jongens zwom Mees P naar een mooie 3e plaats op de 25 vrij . Op de 25 schoolslag werd hij wederom 3e. Thomas zwom naar 
een mooie 2e plaats op de 50 schoolslag en op de 50 vrij was hij gewoon de beste. Klasse kerel. 
 
Bij de meisjes minioren 2/3 hebben we Eliska. Zij vlinderde op de 50 meter naar de 7e plek. Dat ze een aardige rugslag heeft wist t uw 
verslaggever al. Zaterdag wist ze p de 100 rugslag een prachtige pr te zwemmen van 8.95 sec. Mat haar tijd werd ze 6e. Goed gedaan 
en ga zo door. 
 
Ingmar was bij de jongens minioren 4 op zowel de 100 rugslag (met een pr van 0.92 sec) en de 50 vlinder de beste van het 
deelnemersveld. Primakerel. 
Bij de meisjes tikte Emmanuela met een pr van 0.31 sec als 6e aan op de 50 vrij. Op de 50 rugslag een prachtige pr van 6.78 sec. Haar 
tijd was goed voor de 3e plek. Netjes meid. Ga zo door. 
 
De mannen minioren 4/5 (Tim P en Mees v.H) stonden aan de start voor de 25 rugslag en de 25 vrij. Tim zwom op zijn eerste officiële 
25 rugslag direct naar de 2e plaats en Mees v H werd op zijn eerste 25 rugslag 3e. Op de 25 vrij was de einduitslag precies hetzelfde. 
Prima mannen. 
 
Een 50 vlinder en een 100 wissel voor de minioren 5 mannen Karol en Adam. Met een prima pr van 4.51 sec vlinderde Karol naar een 
mooie 3e plek. Adam zwom ook een prima pr (4.21 sec). Zijn tijd was goed voor de 17e plek. Op de 100 wissel werd hij 16e en Karol 
eindigde als 7e. Voor beiden was het hun eerste 100 wissel. 
De meisjes minioren 5 hadden de zware taak de 400 vrij en de 200 schoolslag tot een goed eind te laten komen. Danique zwom een 
mooie race en werd op haar allereerste 400 vrij 7e. Jeannet eindigde als 15e. Goed gedaan hoor meiden. Op de 200 schoolslag zwom 
Nova naar de 7e plek. Helaas gaan  we afscheid nemen van Nova, omdat ze gaat voetballen. Nova bedankt voor je inzet de afgelopen 
jaren en heel veel succes met het voetballen. Danique tikte als 10e aan en Malak als 22e, Emma eindigde tenslotte als 23e. 
 
Bij de jongens minioren 6 stonden Davit ,Iwan en Ties aan de start voor de 50 vrij en de 50 rugslag. Davit werd op de 50 vrij met een 
pr van 0.62 sec 9e. Ties zwom met een pr van 1.52 sec naar de 11e plek en Iwan eindigde met een pr van 1.85 sec  als 12e. Op de 50 
rugslag tikte hij als 11e aan en Ties als 13e. Davit zwom naar de 7e plek. 
Voor de wat ervaren minioren 6 zwemmers stond de 200 schoolslag en de 400 vrij op het programma. Met een prima pr van 5.25 sec 
wist Aaike de snelste zwemmer te zijn. Klasse kerel. Broer Tjomme werd weer eens 4e en Marco tikte als 8e aan. Op de 400 vrij 
voegde Sem zich aan en hij wist met een goed opgebouwde race een geweldige pr van maar  liefst 18.23 sec te zwemmen. Deze 
geweldige pr betekende ook de beste tijd. Geweldig kerel. Aaike succesvol p de 200 schoolslag werd met een mooie pr van5.72 sec 
achter Sem 2e. Tjomme tikte als 5e aan en Marco als 8e. 
 

 Nieuwsbrief 
 



Verder werden Thomas, Lynn, Mees P en Anniek 2e op de 4 x 25 schoolslag gemengd. Netjes hoor. Op de 4 x 50 vrij stonden er 3 
teams van MNC aan de start. Het team van Marco, Malak, Nova en Amar eindigden als 13e. Het team van Tjomme, Jeannet, 
Emmanuela en Karol tikten als 8e aan en het team van Sem, Emma, Amelie en Aaike werden 2e. 
 

 
Mededeling 
Zaterdag 11 februari is er geen training in het wedstrijd bad i.v.m. de competitie (ook al is de wedstrijd op zondag ) 
In het doelgroepen bad gaan de trainingen gewoon door 
  
Zaterdag 4 maart vervallen alle trainingen i.v.m. DRB wedstrijden 

 

 

Deze week in het middelpunt Emmanuela vanwege haar mooie prestatie op de 50 rugslag 

 

 

 

Uw verslaggever 
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