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Geachte zwemmers en ouder van zwemmers,
Zaterdag streden onze minioren in Papendrecht voor de prijzen tijdens deel 4 van de minioren en junioren circuit.
Bij de dames junioren 1 en 2 mochten Jedidjah en Zohal aantreden voor de 100 wissel, se 200 vrij en de 50 schoolslag. Beide
dames deden het naar tevredenheid.
Bij de mannen minioren 6 hebben we de gebroeders de Tender, Sem en Marco. Sem zwom alleen de 200 vrij en was daar de
snelste van iedereen. Ook wist hij een pr te zwemmen van 4.32 sec. Klasse hoor. Aaike werd op zowel de 200 vrij als op de 100
schoolslag 2e. Op de 200 vrij wist hij een pr te zwemmen van 1.84 sec. Tjomme zwom op de 200vrij met een pr van 2.37 sec
naar de 4e plaats en op de 100 schoolslag eindigde hij als 5e. Marco werd op de 200 vrij en op de 100 schoolslag 7e. Hij wist een
pr te zwemmen van 0.87 sec op de 200 vrij.
Sam zwom bij de dames minioren 5 met een mooie pr van 4.87 sec naar een 5e plek. Op de 100 schoolslag zwom ze een pr van
0.87 sec en haar tijd was de snelste van iedereen. Danique eindigde met een prachtige pr van 8.37 sec als 9e aan op de 200 vrij en
met een pr van 0.26 sec als 13e op de 100 schoolslag. Emma tikte als 13e aan op de 200 vrij.
Ingmar was de beste op de 100 wisselslag (met een pr van 0.05 sec) en op de 50 rugslag (met een pr van 0.05 sec).
Thomas wist een mooie pr te zwemmen op de 100 wisselslag en werd 6e. Op de 50 rugslag eindigde hij als 8e. Sverre tikte als 6e
aan op de 50 rugslag en op de 100 wisselslag werd hij helaas gediskwalificeerd.
Bij de meisjes minioren 2 en 3 was Leyla de snelste MNC zwemmer op zowel de 100 wisselslag als op de 50 rugslag. Op de 100
wisselslag werd ze 5e met een geweldige pr van maar liefst 9.30 sec. Geweldig meid. Op de 50 rugslag werd ze met een pr van
0.90 3e. Weronika zwom haar eerste 100 wisselslag en werd mooi 7e. Op de 50 rugslag eindigde ze met een pr van 0.20 sec als
6e. Tenslotte Eliska. Een prima pr van 3.17 sec op de 100 wissel en een 8e plek. Ook op de 50 rugslag wist ze een pr te zwemmen
(0.87 sec). Ook op deze afstand werd ze 8e.
Als laatste werd er nog een estafette gezwommen(4x50 vrij) door Ingmar, Sverre,Tigo en Karol. De mannen werden 2e.

In ons eigen bad werd een limietwedstrijd gezwommen. Voor Gerard Bruijgoms was dit zijn laatste thuiswedstrijd als ETW
gebruiker. Gerard bedankt voor je inzet van de afgelopen jaren.
Er werden helaas geen nieuwe limieten gezwommen maar de
organisatie was weer geweldig. Bryan wist op de 100 vrij bij de
heren met een mooie tijd als 2e te eindigen. Martijn werd 3e op de
50 rugslag ,2e op de 50 vrij en wederom 2e op de 50 schoolslag.
Daan werd op deze afstand 4e. Mark was de snelste op 50 vrij. Bij
de dames was Sanne de beste op de 50 schoolslag en Isa werd op
deze afstand4e.
.

Deze week staat Leyla in het middelpunt ,vanwege haar mooie pr
(9.30 sec) op de 100 wissel. Ga zo door.
Uw verslaggever

Onderlinge
Instroom en Minioren
wedstrijd
Hierbij nodigen we je uit voor deelname aan de jaarlijkse onderlinge instroom en minioren wedstrijd op
woensdagmiddag 24 mei 2017 in het wedstrijdbad.
Aanwezig om
: 16.45 uur
Inzwemmen plus wedstrijd
: 17.00 uur
Einde wedstrijd
: 18.00 uur
Uitreiking medailles en diploma's
Chips en limonade
: Van 18.00 uur tot 18.30 uur
Indien je mee wilt doen vul onderstaande strook in en lever deze voor uiterlijk zaterdag 20 mei in bij je trainer.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ja, Ik doe mee met de onderlinge wedstrijd op woensdag 24 mei 2017
Voornaam
Achternaam
Geboortedatum

:
:
:
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De minioren trainers

