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Geachte zwemmers en ouder van zwemmers, 

 

Onze minioren wisten zaterdag maar liefst 18 pr’s te zwmmen tijdens deel 4 van de Swimkick Minioren Circuit. De wedstrijd 

werd gezwommen bij onze buren in Papendrecht. 

Lijn stond bij de meisjes minioren 3 op de 25 rugslag en de 25 vrij aan de start. Op beide afstanden deed ze het goed. Op de 25 

rugslag wist ze een pr te zwemmen van 1.72 sec en op de 25 vrij een pr van 3.21 sec. Op de 25 rugslag zwom ze net buiten de 

medailles maar op de 25 vrij veroverde zij een bronzen medaille. Goed gedaan meid. De dames Weronika en Lijsanne zwommen 

dezelfde slagen maar dan 50 meter verder. Weronika sprintte op de 50 vrij naar de 4e plaats. Op de 50 rugslag wist ze als 3e te 

eindigen en mocht de bronzen medaille in ontvangst nemen. Netjes meid. Lijsanne wist op de 50 vrij een mooie pr te zwemmen 

van 4.54 sec en op de 50 rugslag werd ze 8e. 

Bij de jongens was Thomas zowel op de 50 vrij als op de 50 rugslag de beste. Hij wist op de 50 vrij ook nog een pr te zwemmen 

van 1.38 sec. Klasse kerel. 

 

Voor de dames minioren 2/3 stonden de 50 vrij en de 100 schoolslag op het programma. Leyla was op beide afstanden de beste 

MNC zwemster. Ze wer met een pr van 0.17 sec 8e op de 50 vrij en met een pr van 1.70 sec 7e op de 100 schoolslag. Mila wist 

ook een pr (1.59 sec) te zwemmen op de 50 vrij. Ze werd maar haar tijd 9e. Op de 100 schoolslag werd ze 8e. Eliska werd op de 

50 vrij en op de 100 schoolslag 11e. 

 

Ingmar wist zowel de 50 vroij als de 100 schoolslag bij de jongens minioren 4 te winnen. Netjes kerel. Sverre eindigde op de 50 

vrij als 7e en op de 100 schoolslag werd hij 11e. 

 

Erika zwom bij de meisjes minioren 4/5 zowel op de 50 schoolslag als op de 50 vij naar de 9e plek. 

 

Sam vlinderde op de 100 meter bij de meisjes minioren 5 naar een mooie 3e plaats. Nog mooier was haar gezwommen pr van 

7.32 sec. Maar de pr op de 200 rugslag was nog mooier. Een pr van maar liefst 13.96 sec. Ze werd op deze afstand 4e. Goed 

gedaan meid. Danique werd op de 100 vlinder 11e en op de 200 rugslag wist ze met een pr van 7.95 sec als 6e aan te tikken. Voor 

Emma was het haar allereerste 100 vlinder en ze deed het prima. Ze eindigde als 13e. Ook de 200 rugslag was voor haar de eerste 

keer en op deze afstand werd ze 9e. Netjes meid. Jeannet en Malak zwommen ook de 200 rugslag. Jeannet eindigde als 14e en 

Malak als 19e. 

 

Bij de jongens minioren 5 wist Karol naar een 6e plek te zwemmen op de 100 rugslag en verbeterde zijn oude tijd met 3.36 sec. 

Op de 400 vrij werd hij wederom 6e . Zijn vorige tijd wist hij met maar liefst 36.80 sec te verbeteren en dat is echt heel goed. 

Tigo eindigde op de 100 rugslag als 16e en op de 400 vrij zwom hij naar de 13e plek. 

 

Tot slot de minioren jongens 6. Davit wist op de 50 schoolslag met een pr van 0.52 sec als 7e aan te tikken en Iwan met een 

mooie pr van 5.40 sec als 8e. Op de 50 vrij eindigde Davit als 5e en Iwan als 8e. Voor de gebroeders de Tender en Marco stonden 

de 100 vlinder en de 200 rugslag op het programma.. Met een mooi pr van 4.60 sec vlinderde Aaike naar een bronzen medaille. 

Prima kerel. Ook de race van Marco was naar tevredenheid wat resulteerde in een pr van 4.47 sec en een 6e plek. Tjomme zwom 

ook een prima race en wist een pr van 5.66 sec te zemmen. Hij eindigde als 7e. Ook op de 200 rugslag was Aaike in vorm. Hij 

wist een geweldige pr te zwemmen van 8.89 sec. Slechts 1 tegenstander moest hij voor laten gaan en mocht na het brons nu het 

zilver in ontvangst nemen. Klasse kerel. Tjomme werd op deze afstand 6e en Marco eindigde als 7e. Zijn oude tijd werd maar 

liefst met 11.39 sec verbetd. Goed gedaan kerel. 

 

Als laatste werden er 2 estafettes gezwommen. Op de eerste afstand (4 x 25 vrij) wisten Lijsanne, Lijnn, Weronika en Thomas als 

3e te eindigen. Op de 4 x 50 wissel minioren 6 stonden er 2 MNC teams aan de start. Het team van Emma, Aaike, Ingmar en 

Jeannet werden 3e en het team van Danique, Sam, Karol en Tjomme eindigde als 5e. 

 

  



 

Swim Cup 

Van donderdag 6 t/m zondag 9 april wordt in Eindhoven de Swim Cup gezwommen.  Een internationaal deelnemersveld strijdt 

tijdens de Swim Cup om het eremetaal. Het beloven spannende kampioenschappen te worden. Niet alleen worden in Eindhoven 

de nationale titels verdeeld, ook is het voor de Nederlandse top de laatste kans om zich te kwalificeren voor het WK in 

Boedapest. Ook een aantal van onze zwemmers zijn van de partij en wij wensen hen heel veel succes. 

 

 

Deze week staat Lijn Wouters in het middelpunt, vanwege haar mooi gezwommen 25 meter afstanden 

in Papendrecht. Ga zo door. 

 

 

Uw verslaggever 
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