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Geachte zwemmers en ouders van zwemmers, 

Afgelopen weekend was een groot deel van onze zwemmers zowel de zaterdag en zondag actief. Zaterdag waren dat de minioren 

en de junioren/jeugd en senioren en zondag alleen de junioren/jeugd en senioren. De minioren gingen  de strijd aan met hun 

leeftijdsgenootjes van andere verenigingen op de Regionale Minioren Clubmeet 2017 en de junioren/jeugd en senioren streden 

om de chocola op de Martinez cup in Amsterdam. 

 

 
 

 
 

Allereerst de minioren  beginnende met de jongste leeftijdscategorie de minioren 2 en 3. Bij de meisjes hebben we het dan over 

Weronika. Ze deed het afgelopen zaterdag erg goed. Ze wist 3 pr's te zwemmen (6.48 sec op de 50 schoolslag, 2.92 sec op de 50 

rugslag en 0.95 sec op de 50 vrij). En op alle 3 haar afstanden wist ze als 3e te eindigen. Goed gedaan meid. 

 

Bij de meisjes minioren 4 werden er ook veel pr's gezwommen en dat is een goede zaak. Zo zwom Leyla een pr van 2.51 sec op 

de 100 vrij. Haar tijd was goed voor de 7e plek. De pr van Anniek mocht er ook zijn hoor. Een pr van maar liefst 6.63 sec. Prima 

hoor. Zij tikte achter Leyla als 18e aan. Eliska dacht wat Anniek kan, kan ik ook. Zij wist een pr te zwemmen van 9.54 sec. 

Klasse meid. Ze eindigde als 15e. Lynn zwom vervolgens naar de 21e plek en Zohra eindigde tenslotte als 25e. Shirley was met 

een mooie tijd de snelste MNC zwemster en wist de 6e plek te veroveren. Netjes meid. Op de 50schoolslag werd ze 18e. Nog 

voor Eliska die met een pr van 0.35 sec 20e werd en achter Zohra die als 15e wist aan te tikken. Net voor Zohra eindigde Mila als 

14e en Anniek wist met een pr van 0.65 sec 12e te worden. Lynn eindigde in de top 10 door met een mooie pr van 6.82 sec als 

10e aan te tikken. Leyla en Esmee werden helaas gediskwalificeerd. Op de 100 wisselslag werd leyla niet gediskwalificeerd en 

wist met een mooie pr van 2.28 sec als 8e te eindigen. Eliska wist op deze afstand ook een hele mooie (6.32 sec)pr te zwemmen 

en werd met haar gezwommen tijd 13e.  

 

Thomas moest het bij de jongens minioren 4 opnemen tegen zijn concurrenten op de 50 rugslag en de 50 vrij. Met een pr van 

0.33 sec wist hij op de 50 rugslag naar de 10e plek te zwemmen en op de 50 vrij sprintte hij naar de 13e plek. Prima gedaan hoor. 

 

 
 



Bij de meisjes minioren 5 moeten al de concurrenten het opnemen tegen onze Robin. Binnen de regio hebben de meesten hier 

moeite mee. Zo ook afgelopen zaterdag. Op al haar afstanden (50 vlinder, 100 wisselslagen de 100 vrij) was zij de snelste van het 

hele deelnemersveld. Mooi was ook dat ze op al deze afstanden een pr wist te zwemmen. Een prvan2.13 sec op de 50 vlinder een 

pr van 1.10 sec op de 100 wissel. De pr op de 100 vrij was er 1 om in te lijsten. Een pr van maar liefst 9.29 sec. Ze is slechts 0.32 

sec verwijderd van de 1.10 sec. Meid klasse gedaan . 

Emmanuela was ook actief op de 100 vrij. Zij wist met een ongelofelijke pr van maar liefst 21.33 sec naar de 16e plek te 

zwemmen. 

 

Wat Robin net niet lukte,lukte Ingmar wel op de 100 vrij bij de jongens minioren 5. Hij zwom voor het eerste onder de 1.10 sec.  

Dit betekende een pr van 0.87 en zijn tijd van 1.09.28 sec was goed voor de 3e plaats. Klasse gedaan kerel. Op de 50 schoolslag  

was het een spannende strijd tussen hem en een zwemmer van SGGO. Deze zwemmer tikte net 0.23 sec eerder aan. Nu een  2e 

plek voor Ingmar. OOk op de 100 wissel wist hij als 2e te eindigen. Goed gedaan kerel. Sverre was naast Ingmar actief op de 100 

vrij en de 100 wissel. Op de 100 vrij eindigde hij als 9e en op de 100 wissel zwom hij een mooie pr (4.12 sec). Op deze afsand 

finishte hij als 8e.  

 

Karol wist bij de jongens minioren 6 op zowel de 100 wissel als op de 100 vrij als 6e te eindigen. Eerder vlinderde hij op de 50 

vlinderslag met een prima pr van 2.46 sec naar de 4e plek. Netjes kerel. 

 

De regionale Clubmeet voor minioren werd afgesloten met een 4 x 50 wissel meisjes. Helaas ging er onderweg iets niet goed en 

werden onze meisjes gediskwalificeerd. Jammer maar volgende keer gaat het weer goed 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij Martinez Chocolade streven ze ernaar om de beste te zijn en te blijven, elke dag weer. Deze filosofie geldt ook voor onze 

zwemmers. Met deze filosofie reisden ze af naar Amsterdam om deel te nemen aan de Martinez Cup. Om bij de beste te behoren 

dien je o.a. wel deel te nemen aan een NK. Dus moet er eerst een limiet gezwommen worden. Sem en Anastasia hebben zich al 

voor enkele afstanden gekwalificeerd maar hadden voor dit weekend ook plannen limieten te halen op andere afstanden. En de 

plannen vielen goed uit voor Sem op de 100 vlinder en de 200 wisselslag en voor Anastasia op de 100 schoolslag. 

 

Voor Sem was het zo goed als een onmogelijke zaak om op de 100 vlinder een limiet te zwemmen. Hij had een tijd staan van 

1.23.05 sec en de limiet stond op 1.17.19. Dat betekende dat hij een pr moest zwemmen van maar liefst 5.86 sec. Hij wist dat dit 

zijn laatste kans was dus hij ging er vol voor. Zijn race was geweldig en na het aantikken stond er een tijd van 1.15.22 sec op het 

scorebord. Een waanzinnige pr van 7.83 sec en een Limiet. Wat een mooie prestatie. Vol zelfvertrouwen stond hij later aan de 

start voor de 200 wissel. Wat op de 100 vlinder kon kan ook op de 200 wissel dacht hij zo. En waarachtig ook op de 200 wissel 

flikte hij het weer. Hij wist met een pr van maar liefst 13.80 sec zijn 2e limiet van de dag te zwemmen. Geweldig kerel en 

gefeliciteerd. 

 

Anastasia was zeer succesvol op de 100 schoolslag. Met een prachtige pr van 4.73 sec zwom ze onder de limiettijd en mag op 

deze afstand uitkomen op de aankomende NJJK. Gefeliciteerd meid. Zondag deed ze een poging op de 200 schoolslag. Ze zwom 

een geweldige race en een prachtige pr (12.15 sec). Het scorebord gaf een tijd aan van 3.00.78 sec. Net 0.12 sec te kort voor een 

limiet (wel een inschrijflimiet). 

 

Ook de andere zwemmers deden het naar volle tevredenheid. Zo wist Mark pr's te zwemmen op de 50 vrij (0.16 sec) en op de 200 

vrij (0.45 sec).Eindigde Sanne met een pr van 0.36 sec als 3e op de 200 schoolslag en werd ze 4e op de 50 schoolslag. Isa wist 

een pr te zwemmen op de 50 vrij (0.20 sec en Danique vd B zwom een pr van 0.90 sec op de 50 vrij en een pr van 2.19 sec op de 

100 rugslag. Ook Kayra wist een pr te zwemmen (0.21 sec) en wel op de 50 vlinder. Jennifer keerde huiswaarts met een pr van 

10.93 sec op de 200 schoolslag. 

Al bij al mooie resultaten op de Martinez Cup. Hopen dat de vorm er volgend weekend ook is als er wordt deelgenomen aan de 

derde Regio Competitie. Veel succes allemaal 

 

 
 



 

Deze keer gaat de "Goed gedaan bokaal" naar Sem en Anastasia,vanwege het behalen van hun limieten tijdens de 

Martinez Cup 

 

 

 

Uw verslaggever 

 

 

 

Mededeling 

• Op dinsdag 5 december is er i.v.m. Sinterklaasavond geen training voor de groep van Dick Bouman 


