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Geachte zwemmers en ouders van zwemmers 

 

 

 

Volgende week dinsdag 21 februari 2017 is er i.v.m. afwezigheid 

van de trainers geen training voor de minioren. 

 

 

 

Na 3 zwemrondes in de Hoofdklasse staat MNC op een 

vervelende één na laatste plaats en is een 

promotie/degradatie wedstrijd bijna niet meer te 

ontlopen. 

De achterstand op de veilige 11e plek is 221.29 sec. De 

voorsprong op de directie degradatie plek ( 15e) is 159.05 

sec. 

Een zware laatste ronde staat voor de boeg. Maar we 

geven uiteraard niet op. We gaan ervoor.  

Als je kijkt naar de verrichtingen van onze zwemmers kan 

je concluderen dat er best goed is gezwommen. Eén keer 

werd als eerste aangetikt, Zes maal als 2e en 2 maal als 3e. 

Daarnaast werden er maar liefst 56 persoonlijke records 

gezwommen en dat is echt goed. 

Bij de senioren heren werd Jeroen 2e op de 50 vlinder en 

wisten Matthew, Stijnen Fabio een pr te zwemmen. Op 

de 200 schoolslag tikte Mark als 3e aan. Op de 200 rugslag noteerde Matthew een pr. Op de 100 vrij zwom Jeroen met een 

mooie tijd (50.14 sec) naar de 2e plek. Martijn wist een pr te zwemmen. Zo ook Matthew en Stijn. Bij de dames was het gemis 

van Kim goed te zien. Maar ook bij de dames werden er mooie persoonlijke records gezwommen. Zo zwom Lilly mooie pr, s op 

de 100 vrij (6.55 sec), de 200 rugslag en de 50 vlinder(6.49 sec) en dat is prima. Charlotte en Eva wisten ook een pr te zwemmen 

op de 100 vrij. Eva zwom nogmaals een mooie pr (4.03 sec) op de 200 rugslag. Myrthe zwom op deze afstand ook een pr en ook 
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Laura wist een pr te zwemmen. Myrthe was met een pr van 2.20 sec op de 200 schoolslag de snelste van het hele 

deelnemersveld. Charlotte zwom een hele kleine pr. Dee pr op de 50 vlinder was groter. 

Alle dames senioren 2 (Isabel, Charlotte vd H, Katja en Kayra) wisten een pr te zwemmen op de 200 wissel. Netjes hoor. Op de 

200 vlinder wist Isabel haar 2e pr te zwemmen. Prima. 

Camo wist zowel op de 200 vlinder als op de 200 wissel als 2e aan te tikken. Op de 200 vlinder deed hij dat met een pr van 2.79 

sec. Anton vlinderde naar een tijd welke maar liefst 11.28 sec beter was dan zijn vorige tijd. Klasse hoor. Ook op de 200 

wisselslag wist hij een prachtige pr te zwemmen (7.91 sec). Zijn tijd was goed voor een 3e plek. Willem zag op tegen de 200 

vlinder en dat bleek te voorbarig. Hij zwom een fantastische pr van maar liefst 10.25 sec. Klasse kerel. Ook Wesley was op deze 

afstand goed voor een pr (7.91 sec). Netjes. 

Op de 100 vrij bij de dames jeugd 2 wisten Pernilla en Rosa een pr te zwemmen. Op de 400 wisselslag noteerde Ilse een pr. 

Pernilla zwom haar 2e pr (maar liefst een pr van 7.52 sec). 

Bryan en Sasa zwommen een pr op de 400 wisselslag. Op de 100 vrij dook Sasa met een pr van 2.35 sec voor het eerst onder de 

minuut (58.90 sec). Goed gedaan kerel. Ook Daan noteerde een pr. 

Lieke zwom bij de meisjes junioren 3 naar een 2e plek op de 200 schoolslag. Anouk zwom op deze afstand een pr, zo ook 

Danique vd B. Op de 100 rugslag waren er pr, s voor Lieke(4.27 sec), Danique G (5.63 sec)en voor Debbie (0.92 sec).  

De jongens junioren 2 noteerden op al hun afstanden een pr. Zo waren er pr, s op de 100 rugslag voor Nils, Timo W en Nathan. 

Diezelfde Nathan wist op de 200 schoolslag op de 200 schoolslag een mega pr te zwemmen van 36.96 sec. Grote klasse kerel. 

Ook de pr van Nils mocht er wezen (9.32 sec). Ook Timo wist zijn 2e pr van de dag te zwemmen. 

Anastasia werd 2 maal 2e. Op de 50 vlinder en op de 100 vrij. Op beiden afstanden wist ze een pr te zwemmen. Op de 100 vrij 

zwom ze voor het eerst onder de 1.10 sec. Netjes hoor. Achter Anastasia wist Jennifer op de 100 vrij als 3e te eindigen. Ook met 

een mooie pr (9.65 sec). 

De jongens minioren 6 wisten ook aardig wat pr, s bij elkaar te sprokkelen. Zo zwom Aaike op de 100 vrij een pr van 0.63 sec en 

wist Karol een mooie race af te sluiten met een pr van 5.64 sec. Netjes kerel. Op de 50 vlinder vlinderde hij een pr van 4.28 sec. 

De gebroeders de Tender wisten beiden ook een pr te zwemmen.  

Dus gezien de individuele resultaten best goede prestatie.  

       

 Deze week in het middelpunt Karol, vanwege zijn mooie pr, s op de 100 vrij en de 50 vlinder  
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