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Geachte zwemmers en ouder van zwemmers, 

Dit weekend stond in het teken van de Swim Cup Eindhoven.  

Conny en August Busch waren uiteraard aanwezig om hun beide dochters aan te moedigen. 

Maar niet alleen hun eigen dochters.Ook de andere MNC zwemmers. Toch beginnen we met 

de zusters Busch.  

Kim uitkomende voor NTC  was actief op de 50 en 100 vrij en de 50 en 100 vlinder. Op alle 

afstanden behaalde ze de A finale. Op de 50 vrij sprintte zij naar de 4e plek. Op de 100 vrij 

eindigde ze als 7e. Op de 50 vlinder werd ze 4e en tenslotte werd ze op de 100 vlinder 6e. 

Voor Sanne uiteraard de schoolslag en wel de 50 ,de 100 en de 200 meter. Op de 50 meter behaalde ze 

de A finale als 7e wat een prima prestatie is. In de finale  eindigde als 8e en als 4e Nederlander. Op de 

100 meter behaalde ze de B finale waarop ze 5e wed. Ook op de 200 schoolslag een B finale voor 

Sanne. Ze werd in die finale 5e. Klasse gedaan meid. 

Myrthe stond aan de start op de 50 vrij,waarop ze 35e werd.Net als Sanne behaalde ze op de 50 

schoolslag een finale plek en wel de B finale. In de B finale tikte ze als2e aan. Ook op de 100 

schoolslag behaalde ze de B finale maar die liet ze lopen. Ook stond ze aan de start op de 50 vlinder. 

Ze vlinderde op deze afstand naar de 40e plek. 

Isa zwom de 50 schoolslag en werd 64e en op de50 vlinder tikte ze als 79e aan. Birgit werd op 

dezelfde afstand 85e, Lilly 90e en Laura 98e.Birgitt zwom ook de 100 vlinder en werd daarop 58e.   

 

Bij de Paralympics waren Liesette en Lisa actief. Lisa werd op de 50 vrij 10e en Liesette behaalde de bronzen medaille. Op de 

100 vrij werd ze 4e en Lisa 11e. Lisa was ook nog actief op de 200 vrij en werd 9e. Beide dames kwamen ook nog uit op de 50 en 

100 rugslag. Op de 50 meter een 7e plek voor lisa en wederom een medaille voor Liesette (zilver).Na het veroveren van het brons 

en zilver werd er ook nog goud gewonnen door Liesette en wel op de100 rugslag. Klasse meid. Lisa werd op de 100 rugslag 11e. 

 

De heren wisten 4x een a finale plaatsing te creëren en  5x een B finale.Op de 50 vrij werd de A finale bereikt door Jeroen en 

Thomas. Jeroen werd 5e (en 4e Nederlander) en Tomas 7e (6e Nederlander).Deze heren zwommen beiden ook de 50 schoolslag 

en de 50 vlinder. Thomas bereikte de B finale op de 50 schoolslag en werd in die finale 5e. Jeroen eindigde in de serie als 23e.Op 

de 50 vlinder,vlinderde Jeroen als 7e naar de A finale waarop hij 6e werd (4e Nederlander). Thomas werd 8e met dezelfde tijd als 

een andere zwemmer. Dit betekende een Swimoff voor deelname aan de A finale. Thomas won de Swim off en mocht dus aan de 

A finale deelnemen. Hij werd in die finale 8e (6e Nederlander). Mark vlinderde vrolijk mee op de 50 meter en behaalde de B 

finale. Hij werd daarop 8e.Verder stond hij natuurlijk aan de start op de 50 en de100 schoolslag. Op de 50 meter zwom hij exact 

dezelfde tijd als Thomas en werd dus ook 5e. Op de 100 schoolslag weer een B finale voor hem. Hij eindigde als 4e in de B 

finale. Tim zwom de 200 schoolslag en eindigde als 25e.Matthew zwom de 200 rugslag en de 200 vlinder . Op de 200 vlinder 

samen met Cao. Camo werd 28e en Matthew behaalde de B finale. Daarop werd hij 13e. Op het koningsnummer (100vrij) wist 

Bryan met een mooie tijd (54,19) als 5e3 te eindigen. 

 

Voorheen werd op de zaterdag in de pauze van de Swim Cup de " Pieter Cup" 

gezwommen voor jongens en meisjes minioren. Vanaf dit jaar is de "Pieter Cup" 

veranderd in de naam : Minior Swim Cup".  

De minioren 3 en 4 zwemmers zwommen hun afstanden (100 vrij, 100 schoolslag,50 

vlinderslag en de 100 wisselslag in het 8 banen 25 meter springbad in Eindhoven. De 

minioren 5 en 6  zwommen hun afstanden (100 vrij, 100 schoolslag, 100 vlinderslag 

en 200 wisselslag in het grote 10 banen bad 50 meter. 

Ingmar zwom bij de jongens minioren 3/4 de 100 vrij en de 50 vlinder en hij deed het 

fantastisch. Op de 100 vrij veroverde hij het zilver en op de 50 vlinder,vlinderde hij 

naar het goud. Klasse kerel. 

De meiden minioren 5 (Sam en Danique) deden het ook goed. Sam zwom de 100 

  



schoolslag en de 100 vlinder. Op de 100 schoolslag werd ze 5e en op de 100 vlinder 

9e. Danique zwom een mooie 100 vrij en eindigde als 58e en op de 100 rugslag tikte 

ze als 9e aan. Prima meiden. 

Tot slot bij de jongens minioren 6 Sem. Hij zwom de 100 vrij en de 100 wissel. Op de 

laatste afstand werd hij 6e en op de 100 vrij bereikte hij de finale. Met een prachtige 

tijd (1.07.97 sec) zwom hij net buiten deprijzen maar was tevreden met zijn 4e plek. 

Goed gedaan kerel. 

 

En zo eindigde een lang weekend met mooie resultaten.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geen training 

 

Van zaterdag 22 april t/m zaterdag 28 april is er i.v.m. de vakantie geen training voor de B junioren, de minioren en de 

instromers. 

 
 

 

 
Deze week alle deelnemers aan de Swim Cup. Goed gedaan allemaal. 
 

 

 

Uw verslaggever 
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