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Beste zwemmers en ouders van zwemmers, 

Zondag werd in ons eigen vertrouwde zwembad een GMPV gezwommen. Een aantal van onze zwemmers waren daar bij 

aanwezig. Ze deden het allen prima. Zo zwom Milou op de 100 vlinder naar een 2e plek,zwom ze op de 50 schoolslag naar de 4e 

plek en op de 200 wissel was ze de beste en ze wist ook nog een pr te zwemmen (0.16sec). Aniek Rensink is MNC komen 

versterken wat blijkt uit een 2e plaats op de 50 vrij en een 1e plaats op de 50 en de 100 rugslag. Isabelle wist een pr te zwemmen 

(0.48 sec) op de 50 vrij, een pr van 2.78 sec op de 50 schoolslag en een mega pr van 20.02 sec op de 400 vrij. Goed gedaan meid. 

Jedidjah zwom een pr(1,28 sec) op de 100 rugslag en Daan zwom 0.62 sec harder dan op zijn vorige 200 wissel. Ook Nathan wist 

een pr te zwemmen op de 200 wissel (2.35 sec) en op de 400 vrij eindigde hij als 1e. Timo W vlinderde op de 50 meter een pr 

van 2,22 sec. 

Ook de minioren waren actief op deze wedstrijd. Mooie pr's werden er door hen gezwommen. Op de 50 vlinder was er een 2e 

plek voor Shirley en Donna zwom met een pr van 2.19 sec naar de 3e plek. Anniek vlinderde een pr van 3.82 sec en Mila  

een pr van 0.43 sec. Op de 100 vrij zwom Donna naar een mooie 2e plek en werd Shirley 3e. Anniek (1.08 sec en Mila (0.90 sec) 

zwommen beiden een pr. Ook op de 50 schoolslag wist Annie een pr te zwemmen (1.18 sec) en hetzelfde gold voor Shirley (3.58 

sec. Ingmar zwom dan wel geen pr's maar wist wel al zijn afstanden ( 50 vlinder,100 vrij en de 50schoolslag) te winnen.Prima 

kerel. 

Dus weer mooie resultaten van onze zwemmers. 

 

Uw verslaggever 

De goed gedaan bokaal gaat deze week naar onze nieuwe aanwinst Aniek.,s 

 

 

 

 

 


