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Geachte zwemmers en ouders van zwemmers, 

Na de 2e wedstrijd van het seizoen (minioren-junioren Circuit deel 1 Regio West Poule3), welke werd gezwommen in 

Papendrecht, keerden onze zwemmers huiswaarts met in totaal 14 gouden, 3 zilveren en 5 bronzen medailles. Daarnaast werden 

er maar liefst 41 pr's gezwommen. Wat een geweldige prestatie zo snel al in het seizoen. Klasse allemaal en ga zo door. 

 

We beginnen dit verslag met de minioren. Bij de meisjes minioren 4 was Leyla op de 100 schoolslag de snelste MNC zwemster. 

Ze werd 6e. Mila tikte vervolgens als 8e aan. Aniek zwom naar een 9e plek en Eliska wist met een geweldige pr van maar liefst 

11.34 sec als 11e te eindigen. Aniek vlinderde op de 50 meter naar een prima 7e plaats. Achter haar tikte Leyla als 8e aan. Dat 

deed ze met een fantastische pr van 9.60 sec. Mila vlinderde met een prachtige pr van 6.75 sec naar de 10e plek en Eliska werd 

wederom 11e. Goed gedaan meiden. 

 

Thomas moest de kleuren van MNC verdedigen bij de jongens minioren 4 en dat deed hij goed. Op de 50 vrij wist hij met een pr 

van 0.54 sec als 3e te eindigen en op de 100 rugslag tikte hij als 5e aan. Zijn gezwommen tijd was een verbetering van maar liefst 

21.50sec en dat is echt geweldig. Goed gedaan kerel.  

 

Bij de meisjes minioren 5 stond voor MNC Robin aan de start. Zowel op de 400 vrij als op de 100 schoolslag was zij de beste van 

het hele deelnemersveld. Op de 400 vrij zwom ze geen pr van 1,2 of 3 sec maar een weergaloze pr van maar liefst 23.12 sec. Echt 

klasse hoor. Op de 100 schoolslag wist ze een pr van 0.51 sec te zwemmen.  

 

Net als Robin was Ingmar de snelste maar dan bij de jongens minoren 5 en wel op de 50 vlinder en de 100 schoolslag. Goed 

gedaan kerel. 

 

Op de 100 vrij bij de meisjes junioren 1 werden ook mooi pr's gezwommen en medailles veroverd. Zo zwom Sam op de 100 vrij 

met een pr van 4.62 sec naar de 5e plek. Emma zwom een prachtige pr van 9.79 sec en eindigde als 10e. Haar 100 meter rugslag 

was er één om in te lijsten. Ze wist haar race te eindigen met een geweldige pr van maar liefst 11.07 sec. Haar tijd werd door 

niemand geëvenaard wat betekende een zeer verdiende 1e plek. Goed gedaan meid. Sam werd op deze afstand 6e. Op haar 

lievelingsslag(schoolslag) en dan op de 50 meter wist ze met een pr van 0,56 sec naar de 3e plek te zwemmen. Prima meid. 

Emma wist haar 3e pr van de dag te zwemmen (1.95 sec) en werd 9e. 

 

Timo W is de vakantie goed doorgekomen denk ik. Al zijn afstanden (100 rugslag, 50 schoolslag en 100 vrij) wist hij te winnen. 

Op de 100 rugslag deed hij dat met een pr van 2.26 sec. Op de 50 schoolslag een pr van 3.36 sec en op de 100 vrij een pr van 3.20 

sec. Klasse gedaan kerel. Sem zwom net buiten de prijzen op de 100 rugslag en werd met een pr van 0.8 sec 4e. Op de 50 

schoolslag eindigde hij met een pr van 0.06 sec als 6e en op de 100 vrij tikte hij achter Timo als 2e aan. Netjes kerel. Marco wist 

2 mooie pr's te zwemmen. Op de 100 rugslag een pr van 2.24 sec (hij werd 14e) en op de 50 schoolslag een pr van 0.50 sec . Op 

deze afstand werd hij 20e. Op de 100 vrij eindigde hij vervolgens als 20e. 

 

Bij de meisjes junioren 2 en 3 stonden er 8 MNC zwemmers aan de start. De "kleine Milou" wist net als vorige week weer de 

aandacht naar zich toe te trekken. Deze keer deed ze dat op de 100 vrij en de 100 rugslag. Niemand kon haar op deze afstanden 

bijhouden en Milou werd dus 2x 1e. Op de 100 vrij wist ze ook nog een pr te zwemmen van 0.51 sec en op de 100 rugslag zelfs 

een pr van 2.10 sec. Goed gedaan meid. Na Milou wist Anastasia de aandacht te trekken. Op de 100 vrij zwom ze met een pr van 

0.03 sec naar een mooie 3e plek. Op de 100 rugslag werd ze met een pr van 1.97 sec 4e en op de 50 schoolslag sprintte ze met 

een pr van 2.24 sec naar de 1e plak. Klasse gedaan meid. Maar de andere dames deden het ook geweldig. Zo zwom Jennifer op 

de 100 vrij onder de 1.10 sec (1.09.42). Dit was een pr van 4.35 sec en ze werd daarmee 4e. Ook op de 10 rugslag wist ze een 

mooie pr te zwemmen (5.72 sec). Ze werd op deze afstand 6e. Op de 50 schoolslag werd haar inzet beloond met wederom een pr 

(3.08 sec) en een mooie 3e plek. Prima Meid. Vervolgens wisten Danique vd B (pr van 1.20 sec), Jedidjah ( pr van maar liefst 

10.37 sec), Alicja (een geweldige pr van 11.89 sec) en Zohal (een fantastische pr van 12.73 sec) pr,s te zwemmen. Klasse 

meiden. Ook Milena presteerde naar volle tevredenheid. 

 
 



 

Tenslotte de jongens junioren 3 en 4. Hier wist Bryan al zijn afstanden te winnen (100 rugslag, 50 schoolslag en de 100 vrij). 

Klasse kerel. Nils mocht op de 100 rugslag de bronzen medaille afhalen. Verder zwom hij een pr van 0.76 sec op deze afstand. 

Timo K zwom met een pr van 5.45 sec naar de 8e plek. Daan werd helaas gediskwalificeerd. Dat werd hij gelukkig niet op de 50 

schoolslag waar hij achter Bryan als 2e wist aan te tikken. Netjes kerel. Timo K werd met een pr van 1.47 sec 5e en Nils werd 

6e.Op de 100 vrij werd diezelfde Nils 2e. Goed gedaan hoor. Daan werd 6e en Timo K 9e. 

 

MNC deed het op de 2 estafette afstanden ook prima . De jongens wisten op de 4 x 50 vrij te winnen en de meisjes stonden op de 

4 x 50 wissel met 2 teams aan de start. Het eerste team werd 1e en het tweede team 6e. 

 

Mooie resultaten dus en laten we afspreken dat we deze lijn met zijn allen doorzetten. Veel succes allemaal 

 

 

  

 

 

 

 

Een aantal zwemmers kwamen deze keer in aanmerking voor de " Goed gedaan bokaal" maar ik wil er toch 1 

uithalen en wel Timo Wouters (3 x goud).  
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uw verslaggever 


