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Geachte zwemmers en ouders van zwemmers,

Van vrijdag 20 t/m zondag 22 oktober werd door een viertal zwemmers deelgenomen aan de Swim Cup welke gezwommen werd
in Amsterdam.
Naast toppers zoals Nyls Korstanje en Kyle Stolk bij de heren en bij de dames Ranomi Kromowidjojo, Femke Heemskerk,
Maaike de Waard en natuurlijk onze eigen Kim Busch waren onze toppers Bryan, Sanne en Isa te bewonderen.
Slechts een handje vol zwemmers maar we hebben van ze genoten.
Bryan zwom de 100 en de 200 vrij en dat deed hij naar volle tevredenheid. Op de 100 vrij eindigde hij als 41e met een tijd van
53.65 sec en op de 200 vrij tikte hij met een tijd van 1.58.71 als 38 e aan. Netjes gedaan kerel.
Isa zwom vrijdag op de 50 vlinder met een tijd van 30.63 sec naar de 50e plek. Zondag werd ze op de 50 schoolslag helaas
gediskwalificeerd.
Voor August en Conny was het fantastisch om hun kinderen te zien zwemmen tijdens dit evenement. Voor wie moet je nu zijn?
Zeker als ze nog eens op 2 afstanden tegen elkaar moeten zwemmen. Zowel Kim als Sanne stonden op de 100 schoolslag en de
50 vrij samen aan de start. Weliswaar niet in dezelfde serie maar toch spannend. De oudste van de 2 was op beide afstanden de
beste. Sterker nog Kim was op de 100 schoolslag in de serie zelfs met een tijd van 1.06.73, wat een pr betekende van 1.47 sec de
snelste van het hele deelnemersveld. Sanne wist een tijd te zwemmen van 1.12.12 sec wat een 8e plek inhield wat ook een
geweldige prestatie is. Kim mocht dus uitkomen in de A finale en Sanne in de B finale. In de B finale wist Sanne een betere tijd
te zwemmen. Met een tijd van 1.11.16 (pr van 0.08 sec) tikte ze als 2e aan in de B finale. Prima meid. Kim deed er in de finale
0.10 sec langzamer over dan in de serie. Slechts 1 tegenstander ging sneller maar Kim was zeer tevreden met haar 2e plek.
Op de 50 vrij zwom Sanne met een tijd van 27.31 sec naar de 38e plek. Kim zwom naar een tijd van 24.54 sec en werd met deze
tijd 3e. Weer een A finale plek voor haar. In de A finale tikte ze met een tijd van 24.41 sec ( een evenaarding van haar beste tijd)
als 4e aan. Naast deze 2 afstanden stond er voor Kim nog een 100 wissel, een 50 vlinder en een 100 vrij op het programma. Voor
Sanne de 50 en 200 schoolslag.
We beginnen met Sanne. Op de 200 schoolslag wist ze als 8e de A finale te bereiken en dat was al een mooi resultaat. In de A
finale deed ze het nog beter. Met een tijd van 2.37.83 sec, wat een pr betekende van 0.20 sec,wist ze als 6e aan te tikken.
Later op de 50 schoolslag wederom een geweldige prestatie. Met een pr van 0.05 sec en een tijd van 31.31 sec zwom ze naar een
prima 8e plek en bereikte daarmee de A finale. In de A finale zwom ze met een tijd van 32.36 sec naar de 7e plek.
Tenslotte Kim. Op dag 1 zwom ze in de serie op de 100 wissel als 3e naar de A finale. In de A finale wist ze haar beste tijd met
0.08 sec te verbeteren. Net als in de serie wist ze als 3e te eindigen. Later op de 50 vlinder wist ze in de serie met een tijd van
26.22 sec naar de 3e plek te vlinderen. in de a finale eindigde ze met een tijd van 26.31 sec als 8e. Op dag 2 naast de al gemelde
100 schoolslag stond de 100 vrij op het programma. Een kopie van de 50 vlinder. In de serie als 3 aantikken en in de A finale als
8e.
Al bij al mooie prestaties van onze zwemmers en ik denk dat August en Conny op het puntje van hun stoel zaten en ik denk dat
de buurman op de tribune inmiddels doof is van het fluitje van August die hij in het begin van elke start van zijn dochters laat
horen.

Zondag waren onze andere zwemmers actief in Papendrecht tijdens deel 2 van de GMPV. Ook daar stonden een aantal kanjers
aan de start. Al deze kanjers kwamen uit voor MNC.
Bij de meisjes minioren 4,5 en 6 waren dat Robin en Shirley. Shirley zwom de 50 vrij en wist naar een 6e plaats te zwemmen.
Robin was weer lekke in vorm. Zij won al haar afstanden (50 vrij, 200 rugslag en de 100 wissel). Op de 50 vrij zwom ze ook nog
een pr van 2.86 sec. Klasse meid.
Bij de jongens waren Ingmar en Karol actief. Net als Robin wist Ingmar bij de jongens al zijn afstanden (50 vrij, 200 rugslag en
de 100 wissel) te winnen. Ook hij wist op de 50 vrij een pr te zwemmen (0.96 sec). Karol maakte bij de jongens het MNC succes
compleet om op de 50 vrij en de 200 rugslag als 3e aan te tikken. Klasse mannen.
Op de 50 vrij bij de junioren was er een 4e plek voor Timo K. De andere Timo (W) werd met een pr van 1.08 sec 5e. Willem tikte
als 6e aan en Daan werd 8e. Met een pr van 0.88 sec eindigde Nathan als 9e en achter Nathan tikte Sem met en pr van 0.78 sec
als 10e aan. Voor het eerst zwom hij onder de 30 sec. Netjes hoor.
Op de 100 vrij werd er in totaal 4 pr,s gezwommen. Timo W zwom een pr van 1.04 sec en werd 7e. Willem een pr van 0.31 sec
en werd 9e, Sem een pr van 0.95 sec en werd 11 en ten slotte Nathan een pr van 4,95 sec en werd 12e. Wesley eindigde als 8e,
Daan als 13e en Timo K als 17e.Nathan zwom als enige MNC er de 200 vrij en deed dat voortreffelijk. Met een mega pr van
maar liefst 8.01 sec zwom hij naar de 3e plek. Op de 100 schoolslag wist Daan naar een mooie 3e plek te zwemmen. Timo W
tikte achter Daan met een pr van 4.28 sec als 4e aan en Timo K veroverde met een pr van 1.40 sec de 7e plek.
Tenslotte de dames senioren. Hier wist Ela al haar afstanden te winnen (50 vrij, 100 vrij en de 100 vlinder) en dat is klasse. Op de
50 vrij waren de dames sowieso in vorm. Na Ela tikte Milou met een pr van 1.02 sec als 2e aan en werd Charlotte vd H 3e.
Vervolgens werd Birgit 5e en wist Anastasia met een mooie pr van 2.23 sec als 7e te eindigen. Ook Jennifer zwom een pr (1.62
sec) en werd 15e. Danique vd B eindigde als 17e en tikte Anouk als 18e aan. Isabelle zwom met een pr van 2.95 sec naar de 21e
plek. Achter Isabelle tikte Danique vd H met een pr van 1.92 sec als 29e aan en zwom Jeslijn haar eerste officiële wedstrijd en
eindigde als 34e.
Milou wist op de 100 vrij als 4e te eindigen. Net voor Anouk die met een pr van 1.95 sec naar de 5e plek zwom. Jennifer werd
16e en Isabelle werd 17e met een pr van 0.17 sec. Milena zwom met een pr van 0.94 sec naar de 22e plek.
Op de 200 vrij veroverde Charlotte vd H de 2e plaats. Milou eindigde als 3e. Anastasia had de wind in de rug en wist een enorme
pr te zwemmen van maar liefst 21.89 sec. Geweldig meid. Ze werd 4e. Ook Katja wist een pr te zwemmen (3.48 sec). Ze werd
6e. De pr van Anastasia mocht er zijn maar wat dacht u van de pr van Isabelle. Zij wist een pr te zwemmen van 35.93 sec en dat
is fantastisch. Ze werd 8e.
Op de 200 rugslag kwamen 2 Daniquen uit. Danique G en Danique vd H. Helaas werden beiden op deze afstand
gediskwalificeerd. Jammer. Mooi was de 3e plek voor Kayra op de 100 rugslag. Danique G werd gelukkig op deze afstand niet
gediskwalificeerd en zwom met een pr van 4.19 sec naar de 4e plek. Netjes hoor.
Op de 100 schoolslag was Birgit de snelste MNC zwemster. Ze was ook de snelste van het hele deelnemersveld en werd dus 1e.
Klasse meid. Jennifer zwom met een pr van 2.48 sec naar een mooie 3e plek. Netjes hoor. Milou eindigde als 6e en Anouk als 6e.
Milena eindigde als 9e en Jeslijn als 12e.
Achter Ela die op de 100 vlinder 1e werd vlinderde Birgit naar de 2e plek. Prima gedaan. Met een pr van 1.47 sec zwom Danique
vd B naar de 5e plek en eindigde Milena als 9e.
Tenslotte zwom Katja nog een 200 vlinder waarop ze als 5e eindigde.
Met 10 eerste, 3 tweede en 8 derde plekken en 26 gezwommen pr,s dus ook in Papendrecht mooie resultaten.
Mededelingen
1. Zaterdag 4 november: informatiebijeenkomst voor de ouders van minioren en instromers. Aanvang 7.45 uur tot 8.15 uur. MNC
kantine.
2. Zaterdag 4 november onderlinge wedstrijd instromers/minioren van 8.15 uur -9.00 uur. De inschrijf strookjes kunnen nog
steeds ingeleverd worden bij de trainers
3. Zaterdag 4 november: 9.15 uur gezamenlijk ontbijt voor alle zwemmers.

4.

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering
Datum: Maandag 20 november 2017
Waar: Clubhuis MNC Dordrecht
Aanvang: 20:00 uur
Einde: ± 21:00 uur
Agenda:
1. Opening
2. Mededelingen
3. Vaststelling notulen d.d. 18 april 2017
4. Vaststelling contributie en bijdragen per januari 2018
5. Vaststelling begroting 2018
6. Bestuur
6.1. Aftredend en niet herkiesbaar: Piet van ’t Zelfde
6.2. Vacatures: 2e secretaris en 2e penningmeester
7. Ingekomen vragen
8. Sluiting
De stukken zijn uiterlijk vanaf dinsdag 13 november opvraagbaar bij het secretariaat via secretaris@mncdordrecht.nl.
Vragen voor agendapunt 7 kunt u tot en met vrijdag 17 november per mail kenbaar maken via hetzelfde emailadres.
Tom van de Putte, secretaris

Deze keer gaat de " Goed gedaan bokaal" naar de dames Bush, vanwege hun mooie prestaties op de Swim Cup
(en ook een beetje naar August en Conny voor hun aanmoedigingen)
Uw verslaggever

