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Beste zwemmers en ouders van zwemmers,
Zondag werd deel 3 van de GMPV gezwommen in ons eigen vertrouwde bad. Er werd naar volle tevredenheid gezwommen. Zo
won Bryan bij de heren de 200 vlinder en werd hij 2e op de 100 vlinder. De 200wissel was een strijd tussen de gebroeders
Agterdenbos. Er zit wat leeftijdsverschil tussen Bryan en Sem en het mocht duidelijk zijn dat Bryan de snelste was. Hij was zelfs
de aller-snelste, Sem tikte mooi als 3e aan (er deden er ook maar 3 mee haha) Willem werd zelfs 1e op de 200 vrij. Hij liet alle
concurrenten achter zich .Of toch niet. Hij was de enige deelnemer. Maar hij zwom wel en pr van 0.22 sec.
Eigenlijk gaat het in deze wedstrijd niet om de1e,2e of 3e plek maar hoe je hebt gezwommen. Mooi was te zien dat Emma een pr
wist te zwemmen op de 100 vrij van 3.83 sec en wat dacht u van haar gezwommen pr op de 200 rugslag. Maar liefst een pr van
12.78 sec. Klasse gedaan hoor. Ook de pr van Milou op de 200 wissel mocht er wezen (13.34 sec). Maar de pr op de 800 vrij was
spectaculair. Een waanzinnige pr van 37.37 sec. Geweldig gedaan hoor.
Leuk was te zien dat de dames waar uw verslaggever training aan geeft mooie pr's zwommen. Zo zwom Jedidjah een pr van 8 sec
op de 100 vrij, een pr van 1.14 sec op de 100 rugslag en op de 100 schoolslag wist ze een pr te zwemmen van 5.62 sec. Malak
werd helaas op de 100 rugslag gediskwalificeerd maar wist 2 prachtige pr's te zwemmen. Een pr van 11.46 sec op de 200
schoolslag en een pr van 15,66 sec op de 100 vrij. Goed gedaan meiden.
In Den haag werd door de familie Janssen (Isabelle en Nathan) mee gedaan aan de voorjaarslimietwedstrijd. Isabelle zwom daar
de 800 vrij en eindigde als 14e. Nathan zwom nog 700 meter verder (1500 meter). Hij tikte als 4e aan.

Meer is er even niet te vermelden en ik wens u een fijne voorjaarsvakantie.

De goed gedaan bokaal gaat deze keer naar Malak, vanwege haar mooi gezwommen pr's

Uw verslaggever

