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Geachte zwemmers en ouder van zwemmers,

Onze zwemmers zijn wederom de beste in de regio west competitie geworden en mochten dan ook terecht de beker in ontvangst
nemen.Ook in de laatste competitieronde waren onze zwemmers heer en meester. Onderstaande tabel laat de verhoudingen zien
en de tabel met de einduitslag laat het verschil ook goed zien.
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De resultaten vanzaterdag op een rijtje:
Senioren dames: Een pr voor Lilly op de 50 vrij en een 2e plaats. Charlotte eindigde als 5e. Op de 400 vrij was Birgit de beste MNC
zwemster. Ze werd 5e. Charlotte tikte als 12e aan. Een 11e plek voor Lilly op de 100 rugslag, een 13e voor Birgit en een 20e voor
Danique G.
Senioren heren: Op de 50 vrij was MNC niet te verslaan. Thomas werd 1e, Jeroen 2e en Alwin 3e. Klasse mannen. Op de 200 vlinder
wederom :MNC succes. Matthew vlinderde naar de 1e plek en Mark wist achter hem als 2e te eindigen. Jeroen zwom naar de 2e plek
op de 100 rugsag. Matthew werd 4e en Mark 5e. Prima mannen.
Senioren 2 dames: Myrthe vlinderde op de 50 meter naar de 1e plek en Isabel wist mooi als 3e te eindigen. Kayra werd 15e. Op de
200 vrij moest Myrthe 1 tegenstander voor laten werd dus 2e.Isabel werd 6e en Charlotte vd H eindigde als 11e.
Jeugd 2 mannen: Een 1e plek voor Camo op de 50 vlinder en een 1e plek voor Anton op de 200 vrij. Anton werd op de 50 vlinder 3e
met een pr van 0.94 sec en Camo eindigde op de 200 vrij als 6e. Marijn werd op beide afstanden 16e.
Jeugd 2 dames:Ilse was de beste op de 100 vrij en op de 50 vlinder wist ze alas 3e te eindigen. Isa vlinderde op de 50 meter achter Ilse
naar de 3e plek en werd op de 100 vrij 5e. Achter Sanne die op deze afstand als 3e wist aan te tikken.Op de 50 vlinder eindigde ze als
4e. Netjes gezwommen dames.
Junioren 4 heren: Timo K zwomop de 100vrij naar een 14e plek. Sasa tikte eerder als 8e aan en Bryan was op deze afstand de beste
van het deelnemersveld. Op de 50 vlinder werd hij 7e. Sasa wist met een pr van 0.26 sec als 10 aan te tikken en Daan zwom met een
pr van 0.19 sc naar de 15e plek.
Junioren 3 meisjes: Een mooie pr van 2.37 sec op de 100 vlinder voor Lieke. Haar tijd was goed voor de 2e plaats.Op de 100
schoolslag liet ze alle concurrenten achter zich. Goed gedaan meid. Debbie zwom naar de 9e plek opde 100 vlinder en naar een 6e
plek op de 100 schoolslag. Anouk werd 19e op de 100 vlinder en 9e op de 100 schoolslag.
Junioren 2 jongens: De kleine man uit Lage Zwaluwe (Nils) was groots op de 100 vlinder. Hij wist deze overtuigend te winnen. Nathan
was zer tevreden met zijn gezwommen pr van 4.84. Zo ook Timo W. Hij wist een pr te zwemmen van 4.72 sec. Netjes mannen. Op de
100 schoolslag werd NIls 8e, Timo W 10e en Nathan 13e.
Junioren 1 meisjes:Op de 100 schoolslag wist Anastasia als 2e te eindigen en Jennifer als 4e.Op de 50 rug was Anastasia wederom de
beste NC zwemster. Ze werd 5e. Jennifer eindigde als 16e en Danique vd H tikte als 19e aan.
Minioren 6 jongens: Op de 100 schoolslag zwom Aaike naar een mooie 2e plaats. Sem werd 8e en Tjomme 18e. Op de 50 rugslag was
Sem goed voor de 3e plek en Aaike werd 9e. Tjomme wist met een pr van 0.4 sec als 15e te eindigen.
Het is een traditie dat in de laatste competitie ronde er een 10 x 50 vrij op het programma staat. Zo ook afgelopen zaterdag. En wel 2.
Een waar spektakel. MNC was duidelijk de betere en won 2x.
Na deze estafettes werden de punten geteld en bleek dat we KAMPIOEN in de regio west zijn geworden.
Een mooie generale repetitie voor de promotie/degradatie wedstrijd die we in juni gaan zwemmen. Hopen dat we het dan ook zo
goed doen.
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Mededeling
Na vele jaren deel genomen te hebben in de zwemcommissie en het algemeen bestuur van MNC en de laatste jaren als voorzitter van
de zwemcommissie heb ik ( Dick Bouman) besloten na het eind van dit seizoen te stoppen met deze bestuurlijke functie. De functie
van voorzitter voor volgend seizoen moet nog worden ingevuld.
Ook Gerard Bruijgoms stopt. Hij stopt met de organisatie van de thuiswedstrijden. Een belangrijke taak welke ook nog ingevuld moet
worden. De ZC is dan ook op zoek naar vervanging. De taken bestaan o.a. uit :
- aanmaken van de thuiswedstrijden
- ontvangen en bevestigen van inschrijvingen
-verwerken inschrijvingen tot wedstrijd
-verwerken uitslagen
-rondsturen uitslagen.
Kennis van Excel is gewenst. Mocht u interesse hebben dan kunt u contact opnemen met de ZC.

Deze week staat uiteraard het kampioensteam in het middelpunt.
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