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Geachte zwemmers en ouder van zwemmers, 

 

 
Van vrijdag 28april t/m zondag 30 april werd er door MNC deelgenomen aan de Antwerp International Swimming Cup. 

In totaal waren er 23 zwemmers naar onze zuiderburen gereden. De behaalde resultaten waren goed. Maar liefst 5 x werd als 1e 

aangetikt, 7 x als 2e en 5 x als 3e. Daarnaast werden er ook nog mooie pr's gezwommen. 

 

Hieronder de resultaten van onze zwemmers. 

Leeftijdscategorie 11-12 jaar 

Sem ,Karol ,Romano en Sam verdedigde de MNC kleuren. Op vrijdag zwom Sem op de 100 vrij naar de 3e plek en zwom Karol 

op de 50 vlinder met een pr naar de 8e plek. Zaterdag zwom hij de 100 vrij en werd 25e en wist wederom een pr te zwemmen. 

Sem zwom zaterdag de 100 rugslag en de 200 vrij. Op de rug tikte hij als 5e aan en op de 200 vrij eindigde hij met een pr als 2e. 

Zondag was de afstand wat verder. Op de 400 vrij eindigde hij als 4e. Karol zwom de 50 vrij en werd 20e en weer wist hij een pr 

te zwemmen. Mannen goed gedaan. 

Romano vlinderde vrijdag op de 50 meter naar het zilver. Zaterdag werd ze 6e op de 200 schoolslag en op de 200 vrij veroverde 

ze het brons en wist ze een pr te zwemmen. Zondag zwom ze net buiten de prijzen op de 100 schoolslag. Goed gedaan meid. 

Tenslotte Sam. Zij zwom zaterdag op de 50 schoolslag met een pr naar de 11e plek. Later op die dag wist ze op de 100 vlinder als 

7e te eindigen. Zondag voor haar nog een 100 schoolslag en een 50 vrij. Zij werd op de 100 schoolslag 8e en op de 50 vrij 

eindigde ze als 32 e.  

 

Leeftijdscategorie 3-14 jaar 

Hier stonden Lieke,en Anouk aan de start bij de meisjes en Nils, Nathan en Timo W bij de jongens. Lieke wist op vrijdag op de 

200 wissel als 2e te eindigen. Dit betekende een finaleplaats op zondag bij de jeugd. Ze werd in de finale 6e. Zaterdag was ze niet 

te verslaan op de 200 schoolslag en veroverde dus het goud. Later zwom ze nog de 100 vlinder en behaalde als 8e de finale 

waarop ze 7e werd. Zondag stond de 100 schoolslag op het programma. Ze werd op deze afstand 2e en bereikte wederom een 

finaleplaats. In de finale zwom ze naar het zilver. Klasse meid. Anouk was zaterdag actief op de 100 rugslag waarop ze als 29e 

wist aan te tikken. Zondag op de 50 rugslag tikte ze als 31e aan en op de 100 schoolslag als 19e. Tenslotte eindigde ze op de 200 

rugslag als 26e. 

Bij de jongens tikte Nathan als 13e aan op de 200 wisselslag en als 25e op de 200 vrij. Timo W was  op zaterdag en zondag actief 

en wel op de 100 vrij ,de 100 schoolslag en de 50 vrij. Zaterdag tikte hij met een pr als 38e aan op de 100 vrij. Hij werd 14e op de 

100 schoolslag en 27e op de 50 vrij (en een pr).Nils zwom zaterdag op de 100 vrij naar de 12e plek. De vlinderslag ligt hem wel 

en dat liet hij zaterdag ook zien op de 100 meter. Voor het eerst dook hij onder de 1.10 en zijn tijd was goed voor de 3e plek en 

een finale plaats. In de finale werd hij wederom 3e en mocht verdiend het brons in ontvangst nemen. Later op de dag zwom hij op 
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de 200 vrij naar de 12e plek. Zondag voor hem een 50 rugslag en de 200 vlinderslag. Op de 50 rugslag wist hij met een pr als 11e 

te eindigen. En zoals al eerder vermeld zijn favoriete vlinder. Op de 200meter zwom hij naar het zilver. Klasse kerel. 

 

Leeftijdscategorie 15-16 

Hier was bij de jongens Daan elke dag actief. Vrijdag werd hij 6e op de 200 schoolslag. Zaterdag tikte hij als 60e aan op de 100 

vrij en als 31e op de 200 wissel. Op de 50 schoolslag zwom hij net buiten de prijzen en werd 4e (netjes hoor). Zondag nog een 

100 schoolslag en een 50 vrij. Hij tikte als 13e aan op de 100 schoolslag en als 52e op de 50 vrij. 

Bij de dames een viertal en wel Ilse, Sanne, Pernilla en Isa. Vrijdag wist Ilse op de 200 wissel als 1e te eindigen en bereikte 

daarmee de finale. In de finale die zondag werd gezwommen werd ze 4e. Zaterdag bereikte ze als 2e de finale op de 100 vrij. In 

de finale, welke zondag werd gezwommen werd ze 7e. Op de 100 vlinder later op de dag zaterdag wist ze als 4e aan te tikken . 

Zondag wist ze met een pr op de 50 rugslag naar de 5e pek te zwemmen en op de 50 vrij zwom ze net buiten de prijzen en werd 

dus 4e. Goed gezwommen hoor. Sanne veroverde de 8e plek zaterdag op de 100 vrij. Op de 50 schoolslag was ze de beste van het 

hele deelnemersveld. Dat was ze zondag ook op de 100 vrij in de serie. In de finale veroverde ze het zilver. Op de 50 vrij 

veroverde ze het brons. Meid goed gedaan. Pernilla zwom vrijdag een pr op de 50 vlinder en werd 9e. Zaterdag en 46e plek op de 

100 vrij, een 13e plek op de 100 vlinder en een 48e plek op de 200 vrij. Tenslotte Isa. Zij wist zaterdag op de 100 vrij als 16e te 

eindigen. Op de 50  schoolslag eindigde ze op de 5e plek. Zondag nog een 100 schoolslag, waarop ze 9e werd en een 50 vrij, 

waarop ze als 10e wist aan te tikken. 

 

Leeftijdsgroep 17-18 

Bij de dames verdedigde alleen Katja de MNC kleuren. Vrijdag eindigde ze als 8e op de 200 wissel en zaterdag tikte ze op de 100 

vrij als 23e aan en op de 200 vrij als 20e.  

Bij de heren stonden Camo, Anton en Wesley aan de start. Camo vlinderde vrijdag op de 50 meter naar de 5e plek. Zaterdag 

bereikte hij als 4e de finale op de 100 vlinder. In de finale eindigde hij als 7e. Zondag zwom hij op de 100 schoolslag naar de 13e 

plek op de 100 schoolslag en eindigde hij wederom als 13e op de 50 vrij. Anton wist zaterdag als 7e te eindigen op de 100 vrij en 

als 11e op de 50 schoolslag. Op de 200 vrij tikte hij als 4e aan.. Zondag wist hij met een pr op de 100 schoolslag als 9e te 

eindigen en op de 50 vrij sprintte hij naar de 5e plek.. Wesley zwom zaterdag op de 100 vrij naar de 29e plek en werd 26e op de 

50 schoolslag. Op de 200 vrij eindigde hij als 22e. Zondag werd hij 23e op de 100 schoolslag en 36e op de 50 vrij. 

 

Leeftijdscategorie 19 jaar en ouder 

Bij de heren Fabio en  Matthew en bij de dames Tessa. Fabio vlinderde vrijdag op de 50 meter naar de 11e plek en zwom 

zaterdag op de 200 vrij naar de 7e plek. Zondag sprintte hij op de 50 vrij naar de 13e plek. Matthew was alleen op zondag actief. 

Hij was niet voor niets naar België gereden. Op de 200 vlinder was hij de beste van iedereen en op de 200 rugslag veroverde hij 

het brons. Goed gedaan kerel. 

Tenslotte Tessa. Zij alleen op zaterdag actief en wel op de 100 en 200 vrij. Op de 100 vrij werd ze 7e en op de 200 vrij moest zij 

slechts 1 concurrent voor laten en wist dus het zilver te veroveren. Teven zwom ze een pr. Netjes meid. 

 

En zo eindigde een druk zwemweekend met mooie resultaten. 

 

 

 

 

 

 

 

Deze week in het middelpunt ,de links 

afgebeelde zwemmers, omdat ze er zo 

leuk bij staan. 

 

 

Uw verslaggever 
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