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Beste zwemmers en ouders van zwemmers, 

Deze nieuwsbrief begin ik met een mededeling en een aanbieding . Verder  een verslag over de Regio competitie en de 

verrichtingen van drie van onze minioren op de jaargangfinale . 

Mededeling 

• In de voorjaarsvakantie van zaterdag 24 februari t/m zaterdag 3 maart is er voor de minioren en de basis zwemmers (oude 

B selectie geen training. 

• Op zaterdag 10 maart vervallen alle trainingen wedstrijdbad en doelgroepenbad , de DRB heeft dan het gehele bad 

gehuurd. 

•  

Te koop 
- 2 MNC Arena trainingspakken maat M en L   25 euro ,even vragen bij Danielle Agterdenbos .  

   Bij maat M gratis shirt,  bij maat L  gratis short.  
- MNC Arena kindertrainingsjack  kleine maat( 10 jaar) 7.50 euro,ook even vragen bij Danielle Agterdenbos   

 

 

 
Onderstaande tabel laat zien hoe we het in deze wedstrijd hebben gedaan. 

Vereniging Aantal keren 1e Aantal keren 2e Aantal keren 3e 

MNC 4x 5x 6x 

SG Scom/de Zeehond 2x 9x 7x 

KZV de Lansingh 7x 3x 1x 

Poseidon,56 2x 0x 1x 

ZV Vlaardingen-Schiedam 4x 2x 2x 

ZPC Wiekslag 1x 1x 2x 

de Devel 2x 1x 3x 

de Duck 1x 1x 0x 

 

De eersten plekken werden veroverd door: 

Bryan op de 400 vrij en op de 200vrij, Stijn op de 100 schoolslag en Timo op de 50 vrij 

 

De tweede plekken door: 

Emma op de 100 rugslag,Milou op de 100vrij,op de 100 rugslag en de 50vrij en Nathan op de 100 rugslag 

 

De derde plekken door: 

Isa op de 50 schoolslag en de 100 vlinder,Isabel op de 100 schoolslag, Justin op de 50 schoolslag,Sem op de 100 rugslag, Nathan 

op de 50 vrij 

 

 Goed gedaan allemaal 

 

Met nog 1 competitiewedstrijd voor de boeg (zaterdag 31 maart 2018) staan we nog steeds  bovenaan op de ranglijst. Na 

zaterdagmiddag  31 maart 2018 zal duidelijk worden of we de kampioensvlag kunnen hijsen. 

 

 

 

 
 



 

 

 

Op de Olympische spelen in 

Pyeong Chang in Korea worden 

door de Nederlandse schaatsers 

de ene na de andere medailles 

gewonnen en dat is een 

uitstekende zaak. Niet zo ver weg 

maar in Leiden werd ook de ene 

na de andere medaille gewonnen. 

Niet met schaatsen maar in onze 

eigen lievelingssport nl 

zwemmen. Mooier is dat we deze 

winnaars goed kennen. We 

hebben het hier over onze kanjers 

Ingmar Mulder en Robin 

Vermeulen. 

Zij hadden zich net als Karol Sas 

weten te kwalificeren voor de 

tweedaagse Speedo 

Jaargangfinale en dat alleen was al een prestatie. Zij hadden zich op enkele afstanden bij 

de beste 24 zwemmers van Nederland in de leeftijd van 8 t/m 11 jaar weten te plaatsen. 

Na afloop bleek zelfs dat Ingmar op 3 afstanden de beste van Nederland is en Robin op 1 

afstand. 

 

Ingmar 
Op dag 1 (zaterdag) moest hij het opnemen tegen zijn concurrent Thierry Zulver van ZV Vlaardingen-Schiedam. Het is tijdens 

eerdere wedstrijden vaak stuivertje wissel tussen deze heren. Zo ook op deze jaargangfinale. 

Op de 100 rugslag wisten de heren exact met dezelfde tijd (1.16. 81 sec) als eersten aan te tikken. Voor Ingmar was dat een pr 

van 1.56 sec. De scheidrechter gaf het voordeel aan Ingmar en hij mocht later de gouden medaille in ontvangst nemen. Op de 50 

vlinder wisten de heren wederom dezelfde tijd te zwemmen (33.22 sec) en als eersten aan te tikken,. Wederom een pr voor 

Ingmar (0.27 sec). Nu gaf de scheidsrechter het voor deel aan de zwemmer van ZV Vlaardingen -Schiedam. Na het GOUD nu 

Zilver. 

Op de 100 vrij had Ingmar de 3e tijd staan. Hij wist een prachtige 100 vrij te zwemmen met als resultaat een pr van 2.46 sec en 

een tijd van 1.06.82 sec en dat is niet mis. Mooi was te zien op het scorebord dat hij met net 0.11 sec achter de nummer 1 als 2e 

was geëindigd. Wederom een ZILVEREN medaille voor deze kanjer. Met 2 zilveren en 1 gouden medaille kon hij terugkijken 

op een mooie eerste dag . Wat zou de 2e dag gaan worden? Nou die werd nog mooier. 

 

Op dag 2 stonden de afstanden 100 wissel,100 schoolslag en de 50 vrij op het programma. Na een nachtje rust ging Ingmar er 

helemaal voor. In een prima race wist hij zijn oude tijd van de 100 wissel met 2.23 sec te verbeteren. De tijd van 1.17.39 sec 

betekende zijn eerste medaille van dag 2 en zijn 3e ZILVEREN medaille van het weekend. Op de 100 schoolslag ging de strijd 

tussen Ingmar en Thierry vrolijk door. Nu kwam er geen scheidsrechter aan te pas en was Ingmar 0.24 sec sneller dan zijn 

concurrent. Weer GOUD. Vol zelfvertrouwen stond hij aan de start voor zijn laatste afstand de 50 vrij. En weer moest hij harder 

proberen te gaan dan zijn concurrent. Een hele opgave want deze had wel de snelste tijd staan. Maar niets was Ingmar te veel op 

zondag. Ook nu sprintte hij zijn concurrent eruit en veroverde met een tijd van 30.77 sec (pr van 0.44 sec) het GOUD. 

 

Met 3 GOUDEN en 3 ZILVEREN medailles keerde Ingmar samen met zijn coach (tevens zijn moeder) naar Lage Zwaluwe om 

daar nog even na te feesten. Kerel geweldig gedaan en gefeliciteerd. 

 

 

Robin 
Robin presteert al het gehele seizoen goed op wedstrijden bij de meisjes minioren 5. Kon zij deze prestatie ook op deze 

jaargangfinale voortzetten? Het antwoord werd al snel gegeven op de eerste dag. Op al haar afstanden wist ze een medaille te 

winnen. Op de 100 vrij was het de vraag welke kleur. Zilver of Brons? Goud ging overtuigend naar een zwemster van Zwemsport 

Parkstad maar wie veroverde het zilver. Na een blik op het scorebord bleek dat een zwemster van de Fuut slechts 0.01 sec ( echt 

een nagel) sneller was dan Robin. Dus BRONS. Ze wist met een pr van 2.25 sec voor het eerst onder de magische 1.10 sec  te 

zwemmen (1.08.03) en dat is echt grote klasse. 

Op de 200 wissel stond ze aan de start met een vierde tijd. Met een gigantische pr van 7.78 sec wist ze een tijd te zwemmen van 

2.52.10 sec. Ze wist de 3e tijd te zwemmen en daarom mocht ze later haar 2e BRONZEN medaille in ontvangst nemen. Maar 

haar honger was nog niet gestild. Op de 100 vlinder ging ze voor het goud maar een zwemster van WVZ wist in een ontzettende 

spannende race met 0.2 sec (weer een nagel) als eerste aan te tikken. Robin mocht nu na 2 bronzen medailles de ZILVEREN 

medaille in ontvangst nemen en dat is ook geweldig. Ze wist met haar gezwommen tijd haar oude tijd met 1.63 sec te verbeteren. 

 



Dag 2 begon voor Robin met een 50 vrij. Haar inschrijftijd was de tweede tijd maar bij sprintnummers is het altijd lastig te 

voorspellen. Tik je goed aan of niet. Na het sprintgeweld bleek dat ze haar tijd met 0.98 sec had verbeterd en dat er slechts 1 

zwemster een snellere tijd had neergezet. Dus haar 2e ZILVEREN medaille van het weekend.  

Goud was wat er nog aan ontbrak. Op de 100 rugslag ging ze er voor en gelukkig viel alles goed voor haar. Met een tijd van 

1.16.52 sec wist ze de snelste tijd te noteren en het GOUD te veroveren. Als laatste afstand stond de 100 wisselslag op het 

programma. Ook op deze afstand wist Robin een prachtige race te zwemmen. Na het aantikken bleek dat ze net 0.12 sec te kort 

kwam voor het goud en dat ze met een zwemster van TRB/RES dezelfde tijd had gezwommen. Ook nu moest de scheidrechter de 

beslissing nemen en het voordeel ging naar de zwemster van TRB/RES. Dit betekende de 3e BRONZEN medaille van het 

weekend. 

 

Ook zij keerde samen met haar ouders zeer voldaan huiswaarts met 1 GOUDEN, 2 ZILVEREN en 3 BRONZEN medailles .Wat 

een geweldige prestatie. Gefeliciteerd. 

 

Karol 
Voor Karol was het zijn eerste jaargangfinale en dat is altijd spannend. Op dag 1 kwam hij uit op de 100 vlinder en zwom net iets 

boven zijn tijd. Hij eindigde als 16e 

Zondag wist hij een prima 100 rugslag te zwemmen. Met een pr van 1.93 sec wist hij als 11e van Nederland aan te tikken. Prima 

kerel. 

 

Het mag duidelijk zijn dat de goed gedaan bokaal deze week gaat naar :. 

 

 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uw verslaggever 


