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Beste zwemmers en ouders van zwemmers,
Afgelopen zondag stond de 2e wedstrijd van de nationale competitie van de A klasse op het programma. De wedstrijd vond plaats
op zondag in het Vrijburgbad teVlissingen. Helaas hadden er maar liefst 13 zwemmers afgemeld en dat is zeer spijtig. Dit had
helaas invloed op de puntentelling.De aanwezige zwemmers hebben er alles aan gedaan het puntenverlies te beperken en dat is ze
goed gelukt.
Leuk was dat er een aantal zwemmers meededen die normaliter bij onze buren de Dordtsche Reddingsbrigade actief zijn maar
nog wel lid zijn van MNC. Ik heb het dan over Jelmar, Ela en Melvin. Nathan en Charlotte zijn nog actief op 2 fronten (MNC en
de Reddingsbrigade). Zo waren Jelmar en Melvin verantwoordelijk voor de punten bij de heren senioren. Op de 100 vlinder werd
Jelmar 4e en eindigde Melvin als 6e. Ook op de 200 vrij was er een 4e plek voor Jelmar en nu eindigde Melvin als 5e. Op de 50
schoolslag sprintte Melvin naar de 2e plek en zwom Jelmar naar de 8e plaats. Op de 400 vrij werd hij 6e en werd Melvin helaas
gediskwalificeerd. Heren bedankt voor jullie inzet en we hopen ook op de nog 2 resterende wedstrijden gebruik van jullie te
mogen maken.
Ook op deze competitiewedstrijd was Kim in de gelegenheid mee te doen en daar waren we erg blij mee. Zij won al haar
afstanden bij de dames senioren (400 wissel,50 schoolslag, 200 vrij en 100 vlinder). Klasse meid. Ook Ela,Birgit,Katja en Tessa
deden het naar volle tevredenheid.
Sanne won bij de dames senioren 2 de 100 schoolslag en werd 4e op de 400 vrij. Isabelle eindigde als 10e op de 100 schoolslag
en 11e op de 400 vrij. Milou werd op deze afstand 7e.
Bij de heren jeugd 2 zwom Mark naar de 4e plek op de 400 vrij en eindigde Luke, Wesley, Daan en Willem respectievelijk als
7e,8e,9e en 10e. Op de 100 schoolslag was Daan de snelste MNC zwemmer. Hij tikte als 4e aan. Luke tikte achter Daan als 4e
aan en Mark werd 5e. Wesley eindigde als 9e en Willem werd 10e.
Isa was bij de dames jeugd 2 goed voor een 5e plek op de 200 rugslag en een 4e plek op de 100 vlinder. Danique vd B werd
zowel op de 200 rugslag als op de 100 vlinder 7e.
Bryan was de snelste bij de jongens junioren 4 en wel op de 100 vlinder en op de 200 rugslag. Nils vlinderde op de 100 meter
naar de 3e plek en op de 200 rugslag eindigde hij als 7e.
Bij de meisjes junioren 3 werd Jennifer 8e,Sam 10e, Danique vd H 10e en Emma 13e. Op de 100 vrij was Jennifer wederom de
snelste MNC zwemster. Ze werd 9e. Voor Sam die 12 werd en voor Emma en Danique vd H die respectievelijk 13e en 14e
werden.
Timo zwom een verdienstelijke 100 vrij wat hem de 4e plek opleverde. Nathan tikte als 6e aan en Sem als 7e. Dat werd hij ook
op de 200 wissel. Op deze afstand was Nathan de beste MNC zwemmer. Hij veroverde de 3e plek. Timo eindigde als 5e.
Robin was weer niet te verslaan bij de meisjes junioren 1. Ze werd verdiend 1e op de 100 rugslag en de 50 schoolslag. Klasse
meid.
Bij de jongens minioren 6 was Ingmar de te kloppen zwemmer. Maar helaas voor de concurrenten lukte dit niet. Zowel op de 50
schoolslag als op de 100 rugslag was hij de beste. Prima kerel. Karol werd helaas gediskwalificeerd op de 50 schoolslag.
Op de 2 estafettenummers 4 x 100 vrij voor heren en dames werden de heren Bryan, Timo, Nathan e Niks 3e en de dames Kim,
Milou, Sanne en Ela 2e.

Na het tellen van de punten bleek dat we 6318.38 punten bij elkaar hadden gezwommen. Niet genoeg voor handhaving van de 2e
plek maar een nog zeer respectabele plek op de ranglijst ( bij het te perse brengen van deze nieuwsbrief was de stand nog niet
bekend)

Graag wil ik u attenderen op de pas gepubliceerde promotie/degradatieregeling voor het huidige seizoen. Zoals aan het begin van
het seizoen in de bepalingen is opgenomen, zal de competitie er volgend seizoen anders uit gaan zien. Om meer beweging
mogelijk te maken in de landelijke klassen zullen de A, B en C klassen verkleinen. De Hoofd- en A-klasse zal volgend seizoen
bestaan uit 18 ploegen, en de B- en C-klassen worden verdeeld in vier afdelingen van respectievelijk 8 en 10 teams. U kunt alle
details hierover nalezen bij de P/D regeling op de KNZB website:
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/zwemmen/competitiewedstrijden/nationale_zwemcompetitie/pro
motie-_degradatieregeling/
De goed gedaan bokaal gaat deze week naar Robin die wederom als minior 5 zwemmer bij de junioren 1 meisjes
de beste was.
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