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Beste zwemmers en ouders van zwemmers,
Afgelopen zondag werd de derde landelijke competitiewedstrijd gezwommen . De meeste zwemmers hadden weer de moeite
genomen om af te reizen naar het Vrijburgbad in Vlissingen. Helaas waren er weer een aantal zwemmers die zich op het laatste
moment moesten afmelden en werd de druk op de wel aanwezige zwemmers alleen maar zwaarder. Deze zwemmers hebben weer
alles gegeven en allemaal naar hun mogelijkheden gezwommen. Klasse hoor.
Er werden mooie resultaten behaald. Zo won Bryan de 400 wissel en de 100 vrij bij de jongens junioren 4 en won Nathan de 200
schoolslag bij de jongens junioren 2 . Mannen klasse gedaan. Timo tikte achter Nathan als 2e aan op de 200 schoolslag. Milou
eindigde als 3e op de 100 vrij bij de dames jeugd 2. Sanne werd 2 x 3e. Op de 200 schoolslag en op de 100 vlinder en wel bij de
dames senioren 2. Mark wist ook 2x als 3e te eindigen. Op de 100 vlinder en op de 200 wissel en wel bij de heren jeugd 2 e.l. De
zieke Anastasia wist op de 200 schoolslag bij de meisjes junioren 3 eveneens als 3e te eindigen. Allemaal goed gedaan hoor.
Verder werden er mooie pr,s gezwommen. O.a. door mijn grote vriend Willem op de 100 vlinder en door Sam. Ze had al
aangegeven veel zin te hebben in de 200 schoolslagen dat maakte ze ook waar. Wat een fantastische race. Met ferme slagen wist
een pr te zwemmen van maar liefst 18 sen en dat is geweldig meid.
Met een puntentotaal van 6084.07 wisten we deze ronde als 8e te eindigen. Ook op de ranglijst staan we op de 8e plek. Met nog 2
rondes voor de boeg gaan we er alles aan doen op nog te stijgen op de ranglijst. Succes allemaal.
De goed gedaan bokaal gaat deze week naar Sam, vanwege haar super pr op de 200 schoolslag..
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