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Beste zwemmers en ouders van zwemmers, 

                                      

Na de laatste landelijke competitiewedstrijd was het dit weekend wel erg rustig. Alleen op de zaterdagochtend was er voor de 

instromers/minioren/junioren/jeugd en senioren een training. Verder werden de ouders van de instromers en minioren tijdens de 

training in de kantine geïnformeerd over het reilen en zeilen binnen de minioren afdeling. Zo werden de ouders medegedeeld dat 

er zaterdag 7 april weer een onderlinge minioren wedstrijd is en dat we in de begeleiding alle handjes van ouders kunnen 

gebruiken. 

Voor de rest was u dit weekend wellicht aan het nadenken over een leuke 1 april grap maar onze trainer Gerard was al aan het 

nadenken over de opstelling van de laatste Regio Competitiewedstrijd van zaterdag 31 maart 2018. 

In deze competitie staan we met 2087,50 punten (zie onderstaande stand) royaal aan kop. Na de laatste wedstrijd op 31 maart zal 

duidelijk zijn of we de koppositie hebben weten te handhaven en de kampioensvlag kunnen hijsen. 

 

Stand Regio Competitie A  

 Vereniging Deel 1 Deel 2 Deel3 Deel4 Totaal 

1 MNC Dordrecht 522 557 495 513.50 2087.50 

2 ZV Vlaardingen/Schiedam 362.50 441 489 470 1763.00 

3 SG Scom/De Zeehond 447 392.50 411.50 475.50 1726.50 

4 De Lansingh 442 395 400 442.50 1679.50 

5 Wiekslag 437 418 431 375 1661 

6 De Devel 392.50 368 453 376.50 1590 

7 Poseidon'56 405 365.50 362 372 1504.50 

8 De Duck 262 254 223.50 173.50 913 

 

 

     Uw verslaggever zal over deze wedstrijd uitvoerig verslag uitbrengen en wenst alle deelnemers ontzettend veel succes. 

 

 

Het is deze keer weer eens goed alle mensen die achter de schermen maar ook zichtbaar zorgen dat alles binnen 

de wedstrijdafdeling goed geregeld wordt in het zonnetje te zetten. De goed gedaan bokaal gaat deze week dan 

ook naar: De ZC, het wedstrijdsecretariaat, de klokkers/kamprechters van MNC, Janny, het kantinepersoneel,de 

trainers en begeleiders,de badopbouwers en alle andere vrijwilligers die zich inzetten voor de wedstrijdafdeling. 

 

 

 
 

Uw verslaggever 

 
 


