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Beste zwemmers en ouders van zwemmers,
5 x goud,5x zilver,1 x brons en 28 gezwommen pr,s. Niet slecht voor een dagje zwemmen in Alblasserdam. Onze minioren en
een aantal junioren zwommen daar hun derde wedstrijd van de minioren/junioren circuit
Mooie resultaten dus.
Bij de meisjes minioren 2/3 zit Weronika in een concurrentie strijd met Luna Schipper van de ZOB. Deze zwemster weet nu nog
steeds te winnen maar onze Weronika komt steeds dichter bij. Weronika werd op de 100 vrij en de 100 wissel 2e en dat is heel
mooi. Op beide afstanden wist ze een pr te zwemmen (2.04 sec op de 100 vrij en 5.25 sec op de 100 wissel). Goed gedaan meid.
Eén leeftijdsgroep hoger (minioren 4) hebben we aardig wat meisjes zwemmen. Op de 50 rugslag werden mooie pr,s
gezwommen. Zo zwom Shirley een pr van 9.53 sec. Haar tijd was goed voor een bronzen medaille. Klasse meid. En wat dacht u
van de pr van Mila. Een pr van maar liefst 19.10 sec en dat is echt geweldig. Ze werd uiteindelijk 7e. Eliska zwom met een pr van
0.97 sec naar de 8e plek en Lynn werd 9e. Bij Leyla ging er iets mis en werd gediskwalificeerd. Maar op de 100 vrij nam ze haar
revanche. Met een pr van 4.72 sec zwom ze naar de 4e plaats. Net buiten de prijzen maar goed gedaan hoor. Shirley werd met een
pr van 1.85 sec 5e en Eliska wist wederom een pr te zwemmen (1.53 sec). Ze tikte als 8e aan. Achter Eliska eindigde Mila als 9e
en Lynn zwom met een pr van 1.47 sec naar de 12e plaats.
Bij de jongens minioren 4 wist Thomas een pr te zwemmen van 2.65 sec op de 100 wisselslag en een pr van 5.78 sec op de 100
vrij. Hij werd respectievelijk 4e en 5e. Netjes kerel.
Naast Robin hebben we nu Donna(welkom) bij de meisjes minioren 5. Zij zwom met een pr van 3.74 sec naar de 7e plek op de
200 wissel. Op de 100 rugslag werd ze 13e. Robin was op beide afstanden de beste van het hele deelnemersveld. Mooi was de pr
van 4.84 sec op de 200 wissel. Prima meid.
Bij de meisjes minioren 2/3hebben we de ene Sas en bij de jongens minioren 6 zwemt die andere Sas en wel Karol. Hij was
zaterdag op de 100 rugslag en de 200 wissel de beste in zijn leeftijdsgroep. Daarnaast wist hij nog een pr te zwemmen van 0.18
sec op de 200 wissel. Goed gedaan kerel.
De meisjes junioren 1 moesten aantreden voor de 100 vlinder, de 50 vrij en de 50 rugslag. Sam vlinderde naar de 1e plek en
Emma naar de 6e. Danique vd H werd 7e. Op de 50 vrij was Sam wederom de snelste MNC zwemster. Met een pr van 1.06 sec
zwom ze naar een tijd,welke goed was voor een zilveren medaille. Prima meid. Emma werd 5e en Danique vd H eindigde met
een pr van 0.11 sec als 8e. Ook Malak wist een pr te zwemmen (0.79 sec). Ze eindigde als 12e. Ook op de 50 rugslag eindigde ze
als 12e en weer wist ze een pr (0.68 sec) te zwemmen. Netjes hoor. Sam heeft niet veel met de rugslag en eindigde als 8e. Toch
wist ze een pr te zwemmen van 0.97 sec. Wat voor Sam geldt,geldt niet voor Danique vd H. De rugslag is haar favoriete slag.
Met een pr van 0.30 sec wist ze naar de 6e plek te zwemmen. Emma was de snelste MNC zwemster en was zeer tevreden met het
veroveren van de zilveren medaille. Goed gedaan meid.
Bij de jongens junioren 1 staat Marco opgesteld. Marco heeft als doel zo mooi mogelijk en technisch goed te zwemmen. Dit lukt
hem vooralsnog goed. Nu de snelheid nog en dan kunnen we van hem gaan genieten. Niet dat we dat nu niet doen hoor. Op de 50
rugslag was het zeker genieten en wist hij snelheid te maken. Met een pr van 0.53 sec zwom hij net buiten de prijzen. Verder
vlinderde hij op de 100 meter naar de 13e plek en wist hij ook op de 50 vrij naar de 13 plek te zwemmen. En ook op deze afstand
wist hij een pr te zwemmen (1.07 sec). Netjes kerel en ga zo door.
Danique vd B was op de 1000 vlinder, de 50 vrij en de 50 rugslag de snelste MNC zwemster. Ze wist een pr te zwemmen van
3.54 sec op de 100 vlinder en haar tijd was goed voor de 4e plek. Op de 50 vrij tikte ze met een pr van 0.26 sec als 5e aan en op
de 50 rugslag wist ze haar 3e pr van de dag te zwemmen(1.13 sec). Ze werd op deze afstand 6e. Prima gedaan meid. Alicija wist
als 16e te eindigen op de 100 vlinder, 17e op de 50 vrij en eveneens 17e op de 50 rugslag. Zohal vlinderde naar de 17e plek en
sprintte op de 50 vrij naar de 15e plek en zwom een pr van 4.52 sec. Ook op de 50 rugslag wist ze een mooie pr te zwemmen
(7.70 sec). Haar tijd was goed voor de 16e plek.

Tenslotte de verrichtingen van Timo bij de jongens junioren 3/4. Op de 50 rugslag zwom hij naar de 5e plek en vlinderde op de
100 meter met een pr van 0.59 sec naar de 9e plek. Op de 50 vrij moest hij slechts 1 zwemmer voor laten en werd dus 2e. Netjes
hoor.
De dames Danique vd B,Emma, Danique vd H en Sam wisten op de 4 x 50 vrij als 2e te eindigen.
En zo eindigde deel 3 van de minioren/junioren circuit met mooie resultaten. Ga zo door allemaal.

De goed gedaan bokaal gaat deze week naar Kim. Kim is wederom gekozen tot

Sportvrouw

2017 van Dordrecht.
Onderstaand de toelichting van de jury
Kim is de afgelopen jaren een vertrouwd gezicht geworden als genomineerde én prijswinnares bij de Dordtse sportverkiezingen.
Met deze uitverkiezing zet Kim een geweldige en unieke ‘hattrick’ neer: driemaal op rij mag zij zich sportvrouw noemen, een
bevestiging van haar sportieve prestaties in het voorbije kalenderjaar maar ook dat de progressie voortduurt. De bronzen medaille
die Kim Busch met de estafetteploeg op het WK in Boedapest won – in eendrachtige samenwerking van Femke Heemskerk,
Maud van der Meer en Ranomi Kromowidjojo – en haar splittijd in die finale onderstreepten niet alleen haar ontluikende talent
maar ook haar vermogen om zich staande te houden op het mondiale zwempodium. Een status die Kim Busch een Dordtse
sportambassadrice maakt én een terechte winnares van de onderscheiding.
Als vereniging zijn we natuurlijk ontzettend trots. Kim van harte
gefeliciteerd.
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