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Beste zwemmers en ouders van zwemmers, 

 
 

Met maar liefst 8 gouden,5 zilveren en 2 bronzen medailles keerden onze minioren afgelopen zaterdag vanuit Alblasserdam 

huiswaarts. Daarnaast werden er 17 persoonlijke records gezwommen. 

Prachtig was het weer zwemmers aan de start te zien, waarvoor het hun allereerste officiële wedstrijd. Ze hadden wel al enige 

ervaring opgedaan op onze onderlinge wedstrijd maar nu was het voor het echie. Niet alles ging in het begin goed maar wat 

deden ze het fantastisch. 

Op de 25 meter afstanden zwom Lara bij de meisjes minioren 3 op rugslag naar een prachtige 2e plaats. Emma werd helaas 

gediskwalificeerd. Op de schoolslag was het net andersom. Nu werd Lara gediskwalificeerd en zwom Emma zelfs de beste tijd en 

mocht het goud in ontvangst nemen. Goed gedaan hoor.  

 

Bij de jongens minioren 3zwom Daniel op zijn eerste officiële wedstrijd op de 25 rugslag met een mooie tijd direct naar de winst. 

Geweldig gedaan kerel. Helaas werd hij gediskwalificeerd op de 25 schoolslag. 

Joey mocht 2 maal de gouden medaille in ontvangst nemen. Op de 25 rugslag en de 25 schoolslag. Netjes kerel. Op de 25 

schoolslag zwom hij een pr van 0.80 sec. 

 

Ook op de langere afstanden 50,100 en zelfs de 400 meter werd er door onze minioren goed gepresteerd. Zo was Weronika bij de 

meisjes minioren 2/3 de aller snelste zwemster op de 100 rugslag en de 50 vrij. Op de 50vrij zwom ze ook een pr van 1.11 sec. 

Goed gedaan meid. 

 

Joram werd bij de jongens minioren 4 op de 50 rugslag 4e en op de 50 schoolslag werd hij helaas gediskwalificeerd. Thomas 

zwom naar de 6e plek op de 50 vrij en op de 100 rugslag tikte hij als 8e aan. 

Bij de dames minioren 4 hebben we een leuk stel meiden zwemmen (Fleur, Zohra, Esmee, Lynn, Manel, Leyla, Shirley, Mila en 

natuurlijk Eliska). 

Op haar allereerste 50 rugslag deed Fleur het fantastisch. Ze wist als 3e aan te tikken en mocht verdiend de bronzen medaille in 

ontvangst nemen. Klasse meid. Zohra zwom een mooie pr van 4.85 sec en werd 8e. Esmee eindigde als 10e, Lynn als 11e en 

Manel met een pr van 1.89 sec als 12e. 

Op de 100 schoolslag was Mila de snelste MNC zwemster. Ze wist met een mooie pr van 5.94 sec als 8e te eindigen. Leyla tikte 

vervolgens als 9e aan en Anniek met een prachtige pr van 5.07 sec als 10e. Eliska wist ook een mooie pr te zwemmen op deze 

afstand (6.26 sec) en ze werd met haar tijd 12e. Shirley werd helaas gediskwalificeerd. 

Dat werd ze niet op de 50 vlinder waarop ze met een pr van 4.98 sec naar een mooie 3e plek wist te zwemmen. Prima meid. 

Eliska tikte met een pr van 2.26 sec als 8e aan. Mila eindigde als 12e en Anniek werd op deze lastige slag helaas 

gediskwalificeerd. 

Met een pr van 1.02 sec zwom Zohra op de 50 schoolslag naar een fantastische 2e plek.Blij mocht zij de zilveren medaille in 

ontvangst nemen. Prachtig gedaan meid. Fleur zwom net buiten de prijzen en werd dus 4e. Lynn eindigde als 5e en Manel en 

Esmee werden helaas gediskwalificeerd. 

 

Voor de meisjes minioren 4 was het afzien op de 400 vrij alleen niet voor Robin. Zij zwom een prachtige race wat resulteerde in 

een mega pr van maar liefst 15 sec en met een voorsprong van 22 sec op de nummer 2 werd ze zeer verdiend 1e. Klasse meid. 

Ook op de 100 schoolslag was ze superieur. Met een pr van 6.65 sec werd ze ook op deze afstand 1e. Emmanuela wist op de 400 

vrij als 16e te eindigen en op de 100 schoolslag werd ze helaas gediskwalificeerd.1 

Bij de jongens vlinderde Ingmar met een pr van 0.91 sec naar de 2e plek en op de 100 schoolslag wist hij met een pr van 4.62 sec 

wederom als 2e te eindigen. Met een pr van 2.36 sec tikte Sverre op de 50 vlinder als 6e aan en wist hij op de 100 schoolslag als 

10e te eindigen. 

 
 



 

Tenslotte Karol.yHij was bij de jongens minioren 6 actief op de 100 schoolslag en de 100 vrij. Met een pr van 2.07 sec op de 100 

schoolslag werd het 4e. Net buiten de prijzen maar op de 100 vrij viel hij wel in de prijzen. Hij veroverde de zilveren medaille en 

wist tevens een pr te zwemmen van 4.19 sec. Netjes kerel. 

 

Op de estafetteafstanden stonden op de 4 x 25 wissel Daniel, Emma, Weronika en Lara aan de star. Helaas ging niet alles 

vlekkeloos in de ogen van de scheidsrechter en werden ze gediskwalificeerd. Jammer maar volgende keer beter. 

Bij de minioren 6 werden Ingmar, Anniek, Karol en Robin niet gediskwalificeerd op de 4 x 25 vrij en zij wisten als 2e aan te 

tikken. 

 

Mooie resultaten dus weer van onze minioren. Op naar de volgende wedstrijd en op de training nog wat puntjes op de i ztten. 

Succes allemaal. 

 

Mededeling 

 

MNC Zwemmen organiseert i.s.m. de KNZB vanaf maandag 5 februari a.s. een opleiding Trainer Wedstrijdzwemmen 2 voor 

beginnende of toekomstige zwemtrainers. Nadere informatie kun je vinden op de website van de 

KNZB: https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/opleidingen/wedstrijdzwemmen/wedstrijdzwemmen2/ 
Heb je interesse, of wil je meer weten over deze opleiding, neem dan contact op met onze technisch manager Erik van Westen. 

 

 

 

 

 

De goed gedaan bokaal gaat deze week naar Daniel die op zijn eerste wedstrijd al naar de 1e plek wist te 

zwemmen. 

 

 

 

 

 

 

Uw verslaggever 
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