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Beste zwemmers en ouders van zwemmers,

l
Het wordt een jaar waar op sportief gebied weer veel te gebeuren staat. Een jaar waar vooral het plezier in de sport belangrijk is. Een
jaar waar we met plezier met el kaar omgaan. En hier kunnen we zelf voor zorgen. Dus laten we met elkaar afspreken dat we dat gaan
doen. Uw verslaggever heeft er ieder geval erg veel zin en kan jullie dan ook heel veel succes toewensen.
Na de laatste nieuwsbrief van 2017 stond er nog de belangrijke Open Nederlandse Kampioenschappen op het programma waar Birgit,
Stijn en Sanne een deelnamen. Dit drietal deed het naar volle tevredenheid. Sanne wist op al haar afstanden de finale te halen. Op de
100 en 200 schoolslag de B finale waarop ze op beiden afstanden als 2e (dus 10e in totaal) wist te eindigen. Op de 50 schoolslag
sprintte ze naar de 4e plek. Dit betekende als 4e naar de A finale. In de finale ging ze sneller dan in de serie maar bleef toch net buiten
de prijzen. Maar klasse gedaan meid.
In 2018 staan er weer heel veel mooie wedstrijden op het programma, zoals de landelijke competitie in de A klasse ,de regio competitie,
de KNZB challenger. En uiteraard limietwedstrijden waar onze zwemmers zich naast de gewone wedstrijden kunnen kwalificeren voor
de NJJK en de ONK lange baan welke in juni wordt gehouden. En op 1 juli wordt het seizoen beëindigd met de jaargangfinale. Dus
zeer interessante wedstrijden. Uw verslaggever zal u hier in zijn nieuwsbrieven over informeren.
Spannend is hoe we het gaan doen in de landelijke competitie. Na de eerste wedstrijd staat MNC op de 2e plek. Kunnen we deze plek
tot het einde vast houden of zelfs nog verbeteren? We gaan het zien. Na zaterdag 14 januari zullen we al wat meer weten want dan heeft
de 2e ronde plaatsgevonden. Maar voordat het zo ver is zal er nog even hard getraind moeten worden. De trainers staan er weer klaar
voor en ook hen wens ik veel succes. Als we de lijn die we voor de kerstvakantie hebben ingezet weten vast te houden of zelf weten uit
te breiden dan wordt het mooi jaar.
Dus nog 1maal
Uw verslaggever

