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Beste zwemmers en ouders van zwemmers,
Zaterdag werd er door onze basiszwemmers in Alblasserdam deel 1 van de junioren/jeugd en senioren wedstrijd gezwommen.
Voor sommigen was het hun eerste afstand op een officiële wedstrijd. Zo ook voor Fleur. Ze was o.a. voor de afstand 200 rugslag
bij de dames junioren 1 ingeschreven en zag hier best tegenop. Maar wat heeft e het goed gedaan. Ze wist met een mooie tijd als
3e aan t tikken. Goed gedaan meid. Ook was ze nog actief op de 100 schoolslag, de 50 rug en 100 rugslag.. Op de 100 schoolslag
werd ze 8e en op de 50 rugslag eindigde ze als 7e. De 100 rugslag werd afgesloten met een hele mooie 4e plek. Emmanuela ging
van start op de 200 wissel, waarop ze helaas werd gediskwalificeerd. Dat werd ze niet op de 100 vrij en de 50 rugslag. Ze wist op
de 100 vrij als 6e aan te tikken en op de 50 rugslag eindigde ze als 5e.
Marco begon met 16 banen van 15 meter vrij (400 vrij). Hij verbeterde zijn oude tijd met 2.22 sec en zijn tijd was goed voor een
6e plaats. Op de 50 schoolslag sprintte hij naar de 4e plek en op de 100 vrij zwom hij naar de 6e plek. Netjes gedaan kerel.
Bij de dames junioren 2/3 wist Danique mooie pr,s te zwemmen. Zo zwom ze een pr van 5.92 sec op de 200 rugslag. Ze werd op
deze afstand 4e. Op de 100 vrij verbeterde zij haar oude tijd met 2.76 sec. Haar tijd werd slechts door 1 dame verbeterd, waardoor
Danique als 2e wist te eindigen. Goed hoor. Op de 100 schoolslag wist ze haar 3e pr van de dag te zwemmen (3.93 sec). Ze
eindigde op dit nummer als 5e. Tenslotte zwom ze de 100 rugslag,waarop ze als 4e wist aan te tikken. Goed gezwommen met.
Bij de dames jeugd 1 en 2 werd Milena helaas gediskwalificeerd op de 200 wissel. Op de 100 vrij zwom ze naar een 5e plek en
op de 100 schoolslag eindigde ze als 4e. Net voor Jedidjah die 5e werd en die een prachtige pr wist te zwemmen van 9.28 sec.
Eerder had ze een nog mooiere pr weten te zwemmen en wel op de 100 vrij. Ze verbeterde haar oude tijd met maar liefst 13.46
sec. Haar tijd was goed voor de 4e plek. Klasse gedaan meid. Op de 50 schoolslag tikte ze als 6e aan.
Bij de jongens stond Jelmar P aan de start voor de 50 vrij en de 50 schoolslag. Hij deed het prima. Hij sprintte op de 50 vrij naar
een mooie 3e plek en op de 50 schoolslag was hij gewoon de beste van het hele deelnemersveld. Klasse kerel.
Uw verslaggever en tevens trainer van deze groep is dan ook trots op de prestaties van de basiszwemmers. Uiteraard zijn er nog
genoeg verbeterpunten en daar gaan we op de trainingen aan werken.

De knipoog gaat deze keer naar Jelmar P,vanwege zijn mooie prestaties van afgelopen zaterdag. Ga zo door.

Tot volgende week
Uw verslaggever

