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Beste zwemmers en ouders van zwemmers, 

Omdat uw verslaggever de gehele maand juni op vakantie gaat is dit de laatste nieuwsbrief van het seizoen. De zwemresultaten 

worden, zoals altijd wekelijks geleverd door het zwemsecretariaat waarvoor dank. U moet het alleen even zonder een passend 

verhaaltje en wat foto,s doen. 

 

Bij het naderen van het einde van het seizoen is het altijd spannend wie de vereniging gaat verlaten. Wat uw verslaggever 

inmiddels te horen heeft gekregen is dat er enkele zwemmers de vereniging gaan verlaten. Enerzijds om een hun toekomst bij een 

andere vereniging  te zoeken en anderzijds omdat zij met zwemmen stoppen. Van de laatste categorie wil ik er 2 extra onder de 

aandacht brengen. 

Beiden heb ik ze als ukkie zien binnen komen. Ik heb het genoegen gehad om hen te mogen trainen en lief en leed met hen te 

delen. Met 1 heb ik wel een zeer goede band opgebouwd en deze persoon heeft mij ook vaak geassisteerd bij trainingen. Als klein 

kind heeft hij mij zo af en toe het leven zuur gemaakt maar hoe ouder hij werd, hoe serieuzer 

hij werd. Nu is het volwassen man en gaat hij het bedrijfsleven in. Ik heb het dan over Wim 

(Willem) Smit. Ik zal hem zeker gaan missen. De ander is Laura Advocaat en ook haar zal ik 

gaan missen. Echte MNC-ers. Ik wens jullie heel veel succes in je verder loopbaan en bedankt 

voor alle inzet die je al die jaren hebt geleverd voor MNC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mijn laatste rapportage van dit seizoen betreft de Regio Kampioenschappen die afgelopen weekend hebben plaatsgevonden in 

Den Haag. 

Zaterdag werd er met een kleine delegatie (10 zwemmers)  afgereisd naar Den Haag. Timo W was actief op de 200 schoolslag en 

de 50 vrij. Hij werd respectievelijk 6e en 8e. Justin moest op de 200 schoolslag bij de jongens junioren 4 slechts 1zwemmer voor 

laten gaan en mocht later de zilveren medaille in ontvangst nemen. Klasse kerel. Op de 50 vrij sprintte hij net buiten de prijzen en 

werd dus 4e. Daan eindigde op deze afstand 22e. Mark werd 6e bij de heren jeugd 1/2. Wie ook in de medailles wist te zwemmen 

was Nathan. Hij mocht de bronzen medaille in ontvangst nemen na zij 400 wissel. Goed gedaan kerel. 

 

Bij de dames zwom Emma op de 100 rugslag naar een 15e plek en werd op de 100 vrij 20e. Sam was ook actief op de 100 vrij en 

wist als 16e aan te tikken. Anastasia eindigde op dezelfde afstand maar dan bij de dames junioren 2 als 8e. Later vlinderde ze op 

de 50 meter naar een 12e plek en een pr van 0.17 sec. Isa vlinderde op de 50 meter bij de dames jeugd 1/2 naar de 7e plek. 

De meest succesvolle MNC zwemster op zaterdag was Milou. Op al haar afstanden (100 rugslag, 100 vrij en 50 vlinder wist ze 

de zilveren medaille te veroveren. Klasse meid. 

 

Zondag was Sem bij de jongens junioren 1 van de partij op de 400 vrij en zwom direct naar een mooie 2e plek. Prima kerel. Op 

de 50 schoolslag was er een bronzen plak voor Timo bij de jongens junioren 2 en voor Justin bij de jongens junioren 4. Mark wist 

bij de heren jeugd 1/2 als 9e aan te tikken. Nathan eindigde als 12 op de 50 schoolslag bij de jongens junioren 2 en Daan wist net 

achter Justin als 4e te eindigen op de 50 schoolslag bij de jongens junioren 4. 

Emma wist bij de dames junioren 1 een prachtige pr te zwemmen (16.46 sec) op de 200 wissel. Ze werd uiteindelijk 15e. 

Op de 100 schoolslag was er wederom succes voor Timo. Na het brons op de 50 meter veroverde hij nu de zilveren medaille . 

Klasse kerel. Nathan werd in dezelfde leeftijdscategorie (junioren 2) 12e. Justin zwom op dezelfde afstand bij de jongens 

junioren 4 naar een 4e plek en Daan tikte als 6e aan. Stijn mocht als 3e het podium betreden op de 100 schoolslag bij de heren 

senioren. Netjes kerel. 

 

 



Nathan vlinderde op de 100 meter bij de jongens junioren 2 naar de 6e plek en zwom tevens een pr van 2.01 sec. Netjes hoor. 

Timo werd 12e. Brons was er voor Bryan die zondag voor de estafette en de 100 vlinder bij de jongens junioren 4 naar Den Haag 

was afgereisd en Justin werd 8e. Op dezelfde slag en afstand zwom Mark bij de jongens jeugd 1/2 naar de 14e plek en tikte Stijn 

bij de heren senioren als 18e aan. 

Emma zwom vervolgens bij de dames junioren 1 op de 50 rugslag naar de 11e plek en Milou  behaalde op dezelfde afstand maar 

dan bij de dames junioren 3 haar 4e medaille. Deze 4e was de mooiste, goud. Goed hoor meid. Op de 200 vrij tikte ze als 4e aan 

dus net op een afstand na niet op alle afstanden een medaille. Maar wat een goed weekend voor Milou. Gefeliciteerd en ga zo 

door. Anastasia tikte op de 200 vrij als 14e aan bij de dames junioren 2. 

 

Tot  slot stonden de gebroeders Agterdenbos, Nathan en Justin aan de start voor de 4 x 100 vrij. Bryan als startzwemmer zwom 

de snelste tijd en tikte dus als eerste aan. Sem zwom vervolgens de 4e tijd zo ook Nathan. Justin maakte het af met de 2e snelste 

tijd wat betekenden dat onze jongens als 3e wisten te eindigen en allen de bronzen medaille in ontvangst mochten nemen. Klasse 

mannen. 

 

En zo keerden onze zwemmers met 1 gouden,3 zilveren 

en 11 bronzen medaille huiswaarts. Niet slecht voor een 

weekendje zwemmen. 

 

 

 

De goed gedaan bokaal gaat deze keer 

naar Milou (3x zilver en 1 x goud) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verder wil ik alle zwemmers en begeleiders heel veel succes toewensen op de eerstvolgende wedstrijden .Tot slot  iedereen 

binnen de vereniging een hele fijne vakantie toewensen en we zien elkaar weer in augustus bij het begin van het nieuwe seizoen. 

Zelf rij ik met mijn echtgenote  naar Cochem aan de Moezel, naar Parijs en naar Normandië om daar de invasiestranden (2e 

wereldoorlog, D-Day) te bezichtigen. 
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