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Beste zwemmers en ouders van zwemmers, 

Zaterdag en zondag was een delegatie van onze zwemmers afgereisd naar Antwerpen om mee te doen met de Antwerp Diamand 

Speedo wedstrijd 2018 in het Olympisch zwembad  Wezenberg. Een echte internationale wedstrijd. 

 

Zaterdag stonden in de jeugscategorie Robin, Ingmar, Sam, Emma, Milena en Jedidjah aan de start. 

 

Bij de meisjes 11-12 jaar wist Robin naar een 3e plaats te 

vlinderen op de 100 meter en tikte Sam met een pr van 1.42 als 8e 

aan. Emma eindigde als 21e. Op de 100 rugslag wist ze als 18e 

aan te tikken en was Robin de beste van het hele deelnemersveld. 

Klasse meid. 

Bij de jongens 11-12 jaar viel Ingmar net buiten de prijzen op de 

100 vlinder. Hij wist wel een pr te zwemmen van 1.47 sec. Op de 

100 rugslag was er wel een podiumplaats voor hem. Brons. 

 

 

Bij de meisjes 13-14 werden er mooie pr's gezwommen door 

Milena op de 100 vlinder (1.35 sec) en Jedidjah op de 100 

rugslag (2.70 sec. 

 

 

 

 

 

 

In de open categorie werd er ook goed gepresteerd. Mooie pr's werden er gezwommen en ookwerden er limieten gezwommen 

voor de aankomende Nederlandse kampioenschappen lange baan. Milou wist op de 50 rugslag met een pr van 2.48 sec en een 

limiettijd als 6e de A finale te bereiken. In de A finale eindigde ze als 5e.Sem zwom een mooie pr van 3.11 sec op de 200 vrij en 

zijn tijd van 2.25.15 sec betekent deelname aan de NJJK lange baan. Ook op de 50 vrij zwom hij een limiettijd (pr van 0.41 sec). 

Alleen deze afstand mag je pas zwemmen op de NJJK als je ook een limiet heb gezwommen op de 100 vrij. En dat deed hij dan 

ook maar. Met een pr van 2.46 sec zwom hij een tijd van 1.04.73 wat dus voldoende is om tijdens de NJJK lange baan uit te 

komen voor zowel de 50 als de 100 vrij. Maar dat was nog niet alles. Zondag wist hij op de 400 vrij een prachtige prestatie te 

leveren. Hij zwom een waanzinnige pr van 12.90 sec. Hij tikte aan met een tijd van 5.07 67 sec wat 2 sec onder de limiettijd is. 

Ook op deze afstand is hij op de NJJK lange baan te bewonderen. Kerel geweldig gedaan. 

 

Zoals eerder vermeld werden er ook veel pr's gezwommen in België. Zo noteerde Anastasia een pr van 4.07 sec op de 100 

schoolslag,een pr van 0.81 sec op de 100 vrij, een pr van 2.44 sec op de 200 wisel en ook op de 200 schoolslag zwom ze een pr 

(1.26 sec). Jennifer zwom op de 100 rugslag maar liefst 5.22 sec sneller dan haar vorige tijd en op de 200 wissel noteerde ze een 

pr van 2.44 sec. Milou wist een pr te zwemmen van 2.76 sec op de 50 vlinder. Justin sprintte op de 50 vrij  naar een tijd welke 

0.22sec sneller was dan zijn inschrijftijd. Nils zwom een pr van 1.71 sec op de 100 vrij en een pr van 0.81 sec op de 50 vlinder. 

Op de 100 vlinder noteerde hij een pr van 0.48 sec. 

 
 



 

 

De goed gedaan bokaal gaat deze keer naar Wiepkje Colijn en Marcel Janssen . Zij zijn geslaagd voor de opleiding 

tijdwaarnemer. Van harte gefeliciteerd en veel succes als official. 

 

In het najaar starten weer nieuwe opleidingen, ook geïnteresseerd of meer informatie? Stuur dan een mail 

naar officials.mnc@gmail.com 

 

 

Uw verslaggever 

mailto:officials.mnc@gmail.com

