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Geachte zwemmers en ouders van zwemmers, 

Afgelopen zaterdag deel 2 van de Regio West competitie. De eerste competitie wedstrijd was zeer succesvol voor MNC. Hoe zou 

de tweede wedstrijd uitpakken. Uiteraard moest er eerst worden gezwommen voordat we een antwoord hadden. 

Al snel bleek dat onze zwemmers er weer zin in hadden. Maar liefst 8 x wist een MNC zwemmer als eerste aan te tikken, 5 x als 

tweede en 7x als derde. Daarnaast wist men in totaal 42 pr, s te zwemmen. Verder wisten een aantal zwemmers zelfs een limiet te 

zwemmen (Milou, Sem, Timo W en Nathan) en zijn bij de aankomende NJJK dus te bewonderen. 

Na de totale puntentelling bleek dat MNC ook na de tweede wedstrijd de ranglijst aanvoert in de A competitie. 

 

Bij de jongste leeftijdscategorie (minioren 6) deden onze mannen Ingmar en Karol het goed. Ingmar wist op zowel de 100 vrij als 

op de 100 vlinder als 2e te eindigen. Daarnaast zwom hij op de 100 vrij een pr van 1.39 sec en dook voor het eerst onder de 1.10 

sec. Op de 100 vlinder, vlinderde hij naar een geweldigen pr van 11 sec. Goed gedaan kerel. Karol zwom op de 100 vrij naar de 

5e plaats met een pr van 0.14 sec en op zijn eerste 100 vlinder zwom hij een mooie tijd wat de 5e plaats inhield. Netjes hoor. 

 

Robin zwom als minior mee bij de meisjes junioren 1 en daar zijn we blij mee. Zij wist zowel op de 100 vrij als op de 100 vlinder 

alle concurrenten achter zich te houden. Groot was de gezwommen pr van 6.56 sec op de 100 vrij maar nog groter was de pr 

gezwommen op de 100 vlinder. Maar liefst 15.92 sec. Geweldig gedaan meid. Sam tikte op de 100 vrij als 9e aan en vlinderde op 

de 100 meter naar de 7e plek. Met een pr van 1.89 sec zwom Emma op de 100 vrij naar de 14e plek en op de 100 vlinder eindigde 

zij als 15e. Danique vd H werd 16e en ook zij wist een pr te zwemmen (1.55 sec) 

 

Een 200 vrij en een 50 vlinder voor de jongens junioren 2. Op de 200 vrij was Nathan de snelste MNC zwemmer. Hij werd met 

een pr van 5.04 sec 2e. Na Nathan tikte Sem als 3e aan . Ook hij wist een pr te zwemmen (5.67 sec). Timo W zwom met een pr 

van 2.17 sec naar de 6e plek en Marco eindigde met een pr van 1.77 sec als 18e. Op de 50 vlinder was Nathan wederom de 

snelste MNC zwemmer. Met een pr van 0.60 sec vlinderde hij naar de 3e plek. Sem veroverde met een pr van 0.02 sec de 8e plek 

en Marco eindigde met een pr van 0.96 sec als 19e. Netjes gedaan mannen. 

 

Milou wist bij de meisjes junioren 3 haar oude tijd met 1.12 sec te verbeteren op de 200 vrij. Met haar gezwommen tijd werd ze 

3e. Anastasia wist op deze afstand een geweldige pr van maar liefst 9.46 sec te zwemmen en dat is een prachtige prestatie. Ze 

eindigde als 5e. Ook een mooie pr voor Danique G (4.87 sec). Zij zwom naar de 7e plek en Jennifer wist de grootste pr te 

zwemmen op deze afstand. Een fantastische pr van 16.94 sec. Ze werd 16e . Na een 3e plek op de 200 vrij was Milou op de 50 

vlinder denbeste van het hele deelnemersveld. Ze wist ook nog een pr te zwemmen van 1.33 sec. Met een pr van 0.62 sec wist 

Anastasia als 7e te eindigen en Danique G werd 10e met een pr van 0.71 sec. Danique vd B wist ook een pr te zwemmen (1.80 

sec). Haar tijd was goed voor de 13e plek. Dames goed gedaan allen. 

 

Bij de jongens junioren 4 deze keer geen Bryan maar wel Nils, Timo W, Daan en Timo K. Voor hen stonden de 100 rug en de 

100 vlinder op het programma. Nils zwom op de 100 rug naar en 10e plek,Timo W met een pr van 2.31 sec naar de 11e plek, 

Daan naar de 15e plek en een pr van 2.67 sec en tenslotte Timo K  naar de 16e plek en een pr van 1.08 sec. Nils was op de 50 

vlinder net als op de 100 rug de snelste MNC zwemmer. Hij tikte als 7e aan. Daan zwom zijn 2e pr (1.89 sec) en vlinderde naar 

de 13e plek. Netjes gedaan mannen. 

 

Een 8e plek voor Luke en een pr van 1.46 sec op de 100 rug. Mark tikte als 14e een Willem als 22e. Sasa zwom met een pr van 

0.85 sec naar de 21e plek. Op de 50 schoolslag veroverde Mark de 2e plek met een pr van 1.33 sec. Klasse hoor. Wesley zwom 

naar de 11e plek en Sasa eindigde als 14e en wist een pr te zwemmen van 0.61 sec. Ook Willem wist een pr te zwemmen (0.67 

sec). Hij werd 22e. 

 

Bij de dames jeugd 2 was er een 6e plek voor Isa op de 100 rug en zwom Milou naar de 7e plek. Op de 100 vlinder moest Isa 

slechts 1 tegenstander voor laten gaan en werd dus 2e met een mini pr van 0.02 sec. Danique G werd18e. 

 

 
 



 

Uiteraard was Sanne bij de dames senioren 2 de snelste op de 50 schoolslag. Isa zwom naar een mooie 3e plek en wist tevens een 

pr te zwemmen van 0.19sec. De jarige Pernilla (nog gefeliciteerd) tikte als 19e aan en met een pr van 0.37 sec eindigde Jennifer 

als 13e. Prima gedaan dames. Op de 100 rug was Kayra de snelste MNC zwemmer. Met een pr van 0.88 sec zwom ze naar de 10e 

plek. Voor Sanne die als 12e wist aan te tikken en Pernilla die 18e werd. 

 

Een 1e plek voor Ela op de 100 ( met een pr van 0.73 sec) en de 200 wissel en een 3e plek op de 50 schoolslag. Prima hoor. Een 

5e plek voor Birgit op de 100 wissel ,een 4e op de 200 wissel en een 7e plek en een pr van 0.31 sec op de 50 schoolslag. Isabel 

eindigde als 9e en 7e op de 100 en de 200 wissel. Op de 50 schoolslag sprintte ze met een pr van 0.25 sec als 4e.  Tenslotte Tessa. 

Zij eindigde op de 100 wissel met een pr van 0.85 sec als 13e en ook op de 200 wissel bereikte zij de 13e plek. 

 

Een 50 schoolslag, een 100 wissel en een 200 schoolslag voor de heren senioren. We zijn verheugd dat we Stijn in ons midden 

hebben. Zeker als er een schoolslag op het programma staat. Zowel op de 50 schoolslag als op de 200 schoolslag was hij de beste.  

Jelmar verraste ook door op al zijn afstanden een pr te zwemmen. Een pr van 2.38 sec op de 50 schoolslag en een 3e plek, een pr 

van 7.59 sec en een 7e plek op de 200 schoolslag en een pr van 0.21 sec en een 4e plek op de 100 wissel. Luke zwom ook een 

200 schoolslag en wist met een pr van 1.76 sec als 11e aan te tikken. Wesley tikte op de 100 wissel als 21e  aan. 

 

Aan het begin van de wedstrijd waar altijd de estafette op het progamma staat kon MNC helaas geen minioren afvaardigen en dat 

is jammer. Op de afsluitende 2 estafette afstanden (4 x 50 wissel voor senioren dames en heren jeugd 2) gelukkig wel. 

De dames Milou, Sanne, Isa en Kayra waren bij de dames de beste en de heren Luke, Daan, Sasa en Mark eindigden als 2e. 

 

Wederom mooie resultaten. Goed gedaan allemaal. 

 

 

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. 

 

 

 

Deze keer gaat de " Goed gedaan bokaal" naar Kim Bush. Kim werd door het bestuur van MNC benoemd tot lid 

van verdienste, vanwege al haar mooie prestaties. Kim gefeliciteerd. 

 
 

Uw verslaggever 


