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Zaterdag stond onze toekomst aan de start in Papendrecht voor ronde 3 van de Swimkick Minioren circuit. Er werd weer 

ongelofelijk goed gezwommen. Veel pr,s werden er gezwommen en hele mooie tijden. 

Voor de "Swimkickers" stonden er 25 en 50  meter afstanden op het programma. Lekker knallen dus. Nou dat deden ze hoor. 

Bij de meisjes sprintte Emma naar een mooie 2e plek op de 25 schoolslag en werd op de voet gevolgd door Lara die als 3e aan 

wist te tikken. Op de 25 vrij deed Emma het nog beter. Nu was ze de beste van het hele deelnemersveld. Lara wist wederom naar 

de 3e plek te zwemmen. Meiden goed gedaan hoor en ga zo door. 

De jongens deden het ook geweldig. Op de 25 schoolslag en de 25 vrij waren de nummers 1 ,2 en 3 een MNC zwemmers.  

 

                                                                                       
 

 

Op de 25 schoolslag werd Adnan 1e . Daniel tikte als 2e aan en Olivier als 3e. Zijn broer Valentijn werd 5e. Op de 25 vrij was 

Olivier de beste en zwom Daniel weer na de 2e plek. Adnan finishte als 3e. Valentijn werd deze keer 6e.Klasse gedaan mannen. 

 

Bij de " Swimkick " meisjes minioren 4 wisten 2 MNC-ers eremetaal te bemachtigen.. Zo won Lynn de zilveren medaille en 

Fleur de bronzen. Esmee tikte als 5e aan en Zohra als 8e. Op de 50 vrij zwom ze net buiten de medailles en werd dus 4e. Lynn 

eindigde als 6e en Esmee als 7e. Fleur mocht na het brons nu de zilveren medaille in ontvangst nemen. Dames goed gedaan 

allemaal.  

  

 
 



 

Ook bij de "Swimkick" jongens minioren 6 was er succes. Mooi was te zien dat Joram op de 50 schoolslag zijn eerste medaille 

wist te veroveren. Brons. Goed gedaan kerel. Mees tikte achter Joram als 4e aan en Ties eindigde als 5e. Joey werd 8e.  

Op de 50 vrij werd Joram 5e en Mees 6e.  

 

Bij de minoren  meisjes 2 en 3 zwom Weronika de 100 schoolslag en de 50 vlinder. Op de schoolslag tikte ze als 6e aan en op de 

50 vlinder wist ze als 3e te eindigen en dat is een prima prestatie. 

Shirley zwom op de 200 wissel bij de meisjes minioren 4 naar de 4e plek en Eliska eindigde als 9e. Net voor Anniek die als 10e 

wist te eindigen. Op de 50 vrij moest Shirley slechts 1 zwemmer voor laten en mocht dus later de zilveren medaille in ontvangst 

nemen. Prima meid. Eliska werd 10e op deze afstand. 

Thomas vlinderde bij de jongens minioren 4 op de 50meternaar de 6e plek en op de 100 schoolslag werd hij 11e. 

 

Robin en Emmanuela stonden aan de start bij de meisjes minioren 5 op de 100 vrij en de 100 vlinder. Zowel op de 100 vrij als op 

haar favoriete slag de 100 vlinder was Robin de beste. Emmanuela werd op beide afstanden 18e. 

 

Op de 4x 25 vrij voor minioren 3 en later werd MNC 4e. 

 

En zo eindigde ronde 3 voor MNC behoorlijk succesvol en keerden zij huiswaarts met 6 gouden,6 zilveren en 7 bronzen 

medailles. Geweldig gedaan allemaal.  

 

Zondag staat de 4e ronde van de nationale competitie in de A klasse op het programma. Deze ronde word gezwommen in ons 

eigen bad. Op dit moment met nog 2 wedstrijden voor de boeg staan we 8e. Wellicht kunnen we nog stijgen maar dan dient 

iedereen aanwezig te zijn en voor 100 % geconcentreerd te zijn. 

Uw verslaggever gaat er vanuit dat iedereen zondag aan de start staat en er vol voor gaat. Hij kan jullie dan ook niet anders dan 

veel succes toewensen. 

 

 

De goed gedaan bokaal gaat deze week naar Joram die zijn allereerste medaille wist te winnen 

 

 

 

Uw verslaggever 


