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Wat een eindsprint!!!!. Uw verslaggever had het al een beetje zien aankomen. Hij zag dat er de gehele week waanzinnig hard 

werd getraind. Gerard had het weer mooi uitgestippeld. En de resultaten waren er ook naar tijdens de laatste competitiewedstrijd 

in de A klasse. Maar liefst 12 x werd er als eerste aangetikt,zwom men 7x naar een 2e plek en eindigde men 9 x als 3e. Daarnaast 

werden er 51 pr,s gezwommen. Met een puntentotaal van 5792 sec betekende dat MNC deze ronde als 3e wist te eindigen. Een 

prachtig resultaat. Na alle punten opgeteld te hebben van de eerste tot de 4e  ronde bleek MNC 2 plaatsen opgeklommen te zijn 

en uiteindelijk als 6e in de landelijke A klasse te zijn geëindigd. Uw verslaggever is daar  uiterst tevreden mee en wil de 

zwemmers en begeleiders feliciteren met dit resultaat. Grote klasse. 

 

Het begon met een 4 x 200 vrij waar onze mannen het moesten opnemen tegen de mannen van De Zeeuwse kust (de nummer 1 

van de ranglijst) en de mannen van hoofdklasser Hieronymus. Onze mannen Bryan, Melvin, Nick en Jelmar wisten als 3e aan te 

tikken. 

Op de vorige competitiewedstrijd ontbrak Kim bij de dames senioren. Gelukkig was ze deze laatste wedstrijd weer van de partij. 

De nationale zwemtopper wist al haar afstanden (200 vlinder,50 vrij,200 wissel en de 100 rugslag (met een pr van 1.50 sec) te 

winnen. Klasse meid. Ela deed het ook bijzonder goed om op de 200 vlinder en de 50 vrij als 2e aan te tikken. Op de 200 wissel 

en de 100 rugslag eindigde ze als 3e. Prima meid. Tessa vlinderde een pr van 7.08 sec en ook op de 100 rugslag noteerde ze een 

pr (1.93 sec).Charlotte en Isabel zwommen beiden 3 pr,s,op respectievelijk de 50 vrij,200 wissel en de 100 rugslag. Netjes dames. 

 

Bij de heren senioren werden er ook mooie tijden en pr's gezwommen. Daarnaast was er een 3e plek voor Melvin op de 100 

rugslag en sprintte hij op de 50 meter naar de 1e plaats. Voor Nick die als 3e wist aan te tikken. Stijn eindigde als 3e op de 200 

wissel en Jelmar zwom naar dezelfde plek op de 200 vlinder. Goed gedaan mannen. 

 

Bij de senioren 2 dames ontbrak Sanne helaas en moest Isabelle de MNC kleuren hoog houden. Ze deed haar uiterste best op de 

200 rugslag en de 100 vrij waarop ze 8e werd. 

 

Luke wist bij de heren jeugd 2 op de 100 vrij voor het eerst onder de minuut te zwemmen (58.97 pr van 1.16 sec). Klasse kerel. 

Op de 200 rugslag wist hij wederom een pr te zwemmen en zijn tijd was goed voor een 3e plek. De andere mannen (Mark, 

Wesley en Willem wisten mooie pr's te zwemmen. Netjes heren. 

 

Anastasia (junior 2) moest samen met Isa de punten verzamelen voor de dames jeugd 2.Ze deed het naar volle tevredenheid. Op 

de 200 schoolslag werd ze 7e en op de 100 rugslag wist ze met een pr naar de 5e plek te zwemmen. Isa zwom op de 200 

schoolslag naar de 5e plek en op de 100 rugslag tikte ze als 3e aan. Goed gedaan dames. 

 

Bryan kon deze keer opgesteld worden in zijn eigen leeftijdscategorie ( junioren 4) en behaalde nuttige punten voor MNC op de 

100 rugslag en de 200 schoolslag. Met een pr wist hij op de 100 rugslag als 1e aan te tikken en op de 200 schoolslag zwom hij 

met een pr naar de 2e plek. Prima kerel.  

 
 



Prachtige pr's op de 400 vrij bij de dames junioren 3.Een pr van 4.22 sec voor Milou en een tijd die goed was voor de 2e plek en 

een pr van 7.41 sec voor Danique vd B. Jennifer zwom een pr van maar liefst 9.68 sec.  

 

Ook bij de jongens junioren 2 prachtige pr's op dezelfde afstand. Met een pr van 4.26 sec was Nathan de beste van het hele 

deelnemersveld en wist Sem zijn oude limiettijd met 4.64 sec te verbeteren. Maar wat dacht u van de pr van Timo W. Niet 1,2 of 

3 seconden maar een pr van maar liefst 34.28 sec. Geweldig kerel. Daarvoor had hij al de 100 schoolslag met een pr van 2.66 sec 

op zijn naam geschreven. Nathan wist op dezelfde afstand als 2e aan te tikken. Sem werd 7e maar mooier was zijn tijd op deze 

afstand. Met een pr van 7.87 sec zwom hij naar een tijd van 1.23.42 sec wat onder de limiet ligt. Dus ook op de 100 schoolslag is 

hij in juni op de NJJK lange baan te bewonderen. Klasse gedaan Sem. 

 

Minior 5 Robin was opgesteld bij de junioren 1 en liet zien dat ze volgend seizoen het nivo van de junioren 1 als ze zich blijft 

ontwikkelen goed aan kan. Goed!! Geweldig aan kan denk ik. Nu al wist ze op zowel de 50 vlinder als op de 100 vrij als 1e te 

eindigen en op beiden afstanden zwom ze een pr. Sam eindigde met een pr van 2.13 sec als 3e op de 50 vlinder. Verder werden er 

mooie pr,s gezwommen op de 50 vlinder door Danique vd H (4.27 sec), Shirley (1.22 sec), Leyla (6.05 sec) en Emma(0.40 

sec).Diezelfde Emma eindigde op de 100 vrij als 4e en Shirley zwom een mooie pr van 3.34 sec. Netjes gedaan meiden. 

 

De minioren 6 zwemmen in de landelijke competitie niet voor de punten maar voor MNC waren Ingmar en Karol toch aanwezig. 

Zij hadden echter geen tegenstanders en dus werd het een strijd tussen de 2 MNC vrienden. Op zowel de 100 vrij als op de 50 

vlinder was Ingmar de snelste. Karol wist een pr te zwemmen van 0.06 sec op de 50 vlinder. 

 

Op de 2 afsluitende estafette afstanden moesten de mannen Bryan, Timo K, Timo W en Nils het opnemen tegen de mannen van 

De Zeeuwse kust. De Zeeuwse kust won deze strijd. Bij de dames junioren 3 e.l. namen Milou, Anastasia, Danique vd B en 

Jennifer het op tegen de dames van De Zeeuwse kust en Hieronymus. Onze dames wisten als 2e aan te tikken. 

 

En zo eindigde de laatste landelijke competitiewedstrijd dus voor MNC zeer succesvol met als eindresultaat een 

6e plek. 

 

Ook voor tegenstander De Zeeuwse kust eindigde de laatste wedstrijd succesvol. Zij wisten de 1e plek op de 

ranglijst vast te houden en daardoor te promoveren naar de Hoofdklasse. Gefeliciteerd en succes volgend 

seizoen. 

Hieronymus wist zich te handhaven in de Hoofdklasse en ook hen wensen wij volgend seizoen veel succes. 

 

Ter afsluiting van de laatste nationale competitiewedstrijd werd er door de zwemmers en begeleiding  een lekkere pizza gegeten 

bij Happy Italy. 

 

  

 

De goed gedaan bokaal gaat deze week naar de jongen vooraan op de 

foto (TimoW), vanwege zijn absurde pr van 34.28 sec op de 400 vrij. 

Maar ook aan het gehele team dat deel nam aan de laatste nationale 

competitiewedstrijd en de begeleiding. 

 

 

 

A.s. Zaterdag is er voor de minioren ouders een bijeenkomst in de kantine van MNC. 

Aanvangstijd is 08.00 uur. 

 

 

Uw verslaggever 


