
 

 

 

 

 

 

      
Redactie: Dick Bouman 06-50589322 dickjolien@hotmail.com 
                                                         

Wedstrijdsecretariaat: Ruud Snijders en Remco Brand  

e-mailadres:zwemsecretariaat.mnc@gmail.com 

 
 

 Seizoen 2017/2018 8 november 2017 Nr. 2017-45 

 

Geachte zwemmers en ouders van zwemmers, 

 

 

 

Zaterdag geen officiële wedstrijd maar wel de traditionele 

onderlinge wedstrijd. Een wedstrijd voor onze instromers en 

minioren. Vooral voor instromers erg spannend want het was voor 

hen hun aller eerste keer dat zij aan een wedstrijd meededen. Leuk was te zien dat veel zwemmers 

zich hadden ingeschreven voor deze wedstrijd. Maar liefst 37 zwemmers.  

 

Tijdens het inzwemmen werden de ouders van de instomers en minioren door de minioren trainster Ingrid Mulder, de technisch 

manager Eric van Westen en door Remco Brand van het wedstrijdsecretariaat geïnformeerd wat MNC te bieden heeft en dat is 

heet wat.   

 

Na deze informatie snelden de ouders zich naar de tribune om de verrichtingen van hun kinderen te bewonderen. En uw 

verslaggever is er van overtuigd dat ze hebben genoten. Uw verslaggever in ieder geval wel. Hij heeft weer veel nieuwe talenten  

zien zwemmen. Maar vooral van de inzet en het doorzettingsvermogen van alle zwemmers heeft hij genoten. Zo was er door de 

starter (tevens uw verslaggever) bij de vlinderslag gezegd dat je zo lang mogelijk moet vlinderen ook al beheers je deze slag nog 

niet helemaal. Tot zijn verrassing zag hij dat bijna iedereen de vlinderslag tot het einde volbracht en dat is echt doorzetten hoor. 

Maar ook van de verrichtingen op de borstcrawl, de rugslag en de schoolslag door alle zwemmers genoot uw verslaggever. 

 

Na de wedstrijd waren alle zwemmers van MNC (instromers/minioren/junioren/jeugd en senioren) in de kantine van MNC 

uitgenodigd voor een gezamenlijk ontbijt. Een volle kantine dus. Een aantal ouders en onze vaste kern van de zwemcommissie 

(Marianne en Conny) hadden de tafels weer vakkundig gedekt, waarvoor dank. Tijdens het ontbijt mocht u verslaggever samen 

met zijn maatje Mario de oorkondes uitreiken en omdat iedereen door hun inzet als eerste was geëindigd de GOUDEN medaille 

aan iedereen overhandigen.. 

 

Voldaan ging uw verslaggever huiswaarts en hij hoopt dat 

iedereen het naar hun zin heeft gehad. Maar gezien de blije 

gezichten van de zwemmers gaat hij daar wel van uit. 

 

 

De volgende onderlinge wedstrijd staat gepland voor zaterdag 7 april dus zet deze datum alvast in uw agenda. 

 

 

Uw verslaggever 

 

Deze keer gaat de " Goed gedaan bokaal" naar alle zwemmers die hebben meegedaan aan de onderlinge 

wedstrijd, vanwege hun inzet. Goed gedaan allemaal en ga zo door. 

 

 

Uw verslaggever 

 
 


