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Beste zwemmers en ouders van zwemmers, 

Zaterdag 12 en zondag 13 mei stond het zwembad in het teken van de KNZB Challenger in Dordrecht .MNC organiseerde deze 

tweedaagse wedstrijd , met deelname van o.a. de nationale toppers Ranomi Kromowidjojo, Femke Heemskerk, Tessa Vermeulen, 

Kyle Stolk, Maarten Brzoskowski  en Kim Busch. Beide dagen liepen geheel volgens de planning en dat is mede te danken aan 

de vele vrijwilligers, waarvoor dank. Ook dank aan de moeders van de zwemmers die ondanks moederdag toch weer van de partij 

waren om hun zoons en/of dochters aan te moedigen. 

Naast de eerdergenoemde toppers stonden er ook 15 MNC zwemmers aan de start en ze deden het prima. Er werd in totaal 9 x 

een finaleplaats veroverd en er werden 14 pr's gezwommen. Hieronder de resultaten van onze zwemmers. 

Kim 
Steeds weer laat Kim zien dat ze tot de top van Nederland behoort. Zo won ze de directe strijd op de 100 vlinder en de 100 vrij van 
Ranomi Kromowidjojo in de serie. In de finale vlinderde ze op de 100 meter wederom naar de winst. De 100 vrij finale liet ze voorbij 
gaan . Dat deed ze niet op de 50 schoolslag. Net als in de serie wist ze in de finale als 1e te eindigen. Top gedaan meid. 
Sanne 
Helaas te vroeg weg op de vlinder maar niet op de 100 vrij en de 50 vrij waar ze respectievelijk 14e (met een pr van 1.92 sec) en 11e 
werd. 
Milou. 
Zwom op de 400 vrij naar de 16e plek en plaatste zich op de 100 vrij als 11e voor de finale. In de finale werd ze uiteindelijk 8e. Ook op 
haar favoriete slag (rugslag) wist ze op de 50 meter naar een finale plaats te zwemmen. In de finale wist ze als 5e aan te tikken. Klasse 
meid. Op de 50 vlinder en de 50 vrij wist ze in de top 10 te eindigen (10e en 9e). Tenslotte wist ze een prima pr van 7.08 sec te 
zwemmen op de 50 schoolslag. 
Isabelle 
Twee geweldige pr's op de 400 vrij (8.83 sec) en  de 800 vrij (23.03 sec). Goed gedaan. Verder een 44e plek op de 100 vrij. 
Milena 
Een prima pr van 1.84 sec op de 100 vlinder en een 29e plek. Verder sprintte ze op de 100 vrij naar de 54e plek. 
Emma 
Een zeer mooie pr van 8.47 sec op de 200 rugslag en een pr van 1.35 sec op de 100 vrij. Verder een 14e plaats op de 100 rugslag en 
een 40e plek op de 50 vrij. 
Anastasia 
Zwom op de 200 schoolslag naar de 11e plek en eindigde op de 50 schoolslag als 31e. Behaalde een 22e plek op de 200 vrij en een 
10e plek op de 100 schoolslag. Tenslotte finishte ze als 20e op de 50 rugslag. 
Isa 
Ze eindigde als 29e op de 100 vrij en sprintte naar de 18e plek op de 50 schoolslag. Op de 50 vrij eindigde ze als 18e en ze wist samen 
met haar jongere zus (Sam) op de 100 schoolslag de finale te bereiken. In de finale wist ze als 6e aan te tikken. Netjes hoor. 
Sam 
Ze wist in de finale van de 100 schoolslag weliswaar achter haar oudere zus maar was zeer tevreden met haar 8e plek. Klasse meid. 
Verder zwom ze de 100 vrij waarop ze 46e werd, de 50 schoolslag waarop ze 33e werd en tenslotte de 50 vrij waarop ze met een pr 
van 0.34 sec  wederom als 33e wist te eindigen. 
Daan 
Uiteraard was hij op e schoolslag actief en wel op de 200 en de 50 meter. Op de eerste afstand werd hij 16e en de 2e afstand 13e. 
Bryan 
Twee finale plaatsen voor hem. Op de 50 vrij en de 100 vrij. In de finale werd hij op de 50 vrij 5e en op de 100 vrij 7e. Prima kerel. 
Verder een prima 4e tijd op de 400 vrij en een 8e plek op de 200 vrij. 
Sem 
Een 30e plek op de 200 vrij, een 35e op de 50 vrij en een 29e op de 100 vrij. Tenslotte wist hij op de 100 vlinder met een pr van 2.83 
sec als 26e te eindigen. 

 

 



Nathan 
Hij wist op 1 afstand de finale te bereiken en wel op de 200 rugslag. In de serie zwom hij een pr van 0.21 sec en in de finale was zijn 
tijd goed voor een 8e plek. Netjes kerel. Ook op de 50 vlinder en de 100 vrij wist hij een pr te zwemmen. Een pr van 1.51 sec op de 50 
vlinder ( hij werd 8e) en een pr van 1.57 sec op de 100 vrij (hij werd 22e). Verder vlinderde hij op de 200 meter naar de 11e plek. 
Stijn 
Een 20e pek voor hem op de 200 vrij en een 11e plek op de 50 vrij. Op zijn favoriete slag (schoolslag) wist hij in de finale op de 100 
meter naar de 3e plek te zwemmen. Op de 200 schoolslag werd hij 2e en op de 50 schoolslag sprintte hij naar de 3e plek. Goed 
gedaan kerel. 
Mark 
Tikte op de 200 vrij als 25e aan, op de 100 vrij als 15e en op de 50 schoolslag als 14e. 
Timo K 
Vlinderde op de 50 meter een pr van 1.57 sec en werd 23e en wist op de 50 rugslag als 16e te eindigen. 
 
En zo eindigde een goed georganiseerde 2 daagse Challenger met zeer verdienstelijke resultaten voor MNC. 
 
 
 

 

De goed gedaan bokaal gaat deze week naar alle vrijwilligers van de 

Challenger en een bloemetje voor alle moeders. 

 

 

 

 


