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Beste zwemmers en ouders van zwemmers,

Op het spandoek stond vermeld" Met onze kaarten in de hand zwemt MNC naar Wonderland. Een prachtige tekst en in de
praktijk moesten onze zwemmers dit gaan waarmaken op de Minioren Clubmeet. En dat deden ze gezien het aantal gezwommen
pr,s. Maar liefst 19x. Door een aantal afzeggingen konden er nier genoeg punten behaald worden. Uiteindelijk werd MNC 4e.
Bij de minioren MNC werd Emma helaas gediskwalificeerd op de 50 schoolslag en de 50 rugslag. Maar de 50 vrij ging perfect en
ze wist met een mooie pr van 2.26 sec naar de 6e plek te zwemmen. Ga zo door.
Weronika zwom een geweldige pr op de 100 vrij en haar tijd was goed voor een 4e plek. Op de 50 schoolslag was ze in een heftig
gevecht geraakt met een zwemster van Feijenoord Albion. Beiden tikten met een tijd van 51.04 sec, wat betekende een pr van
1.09 sec voor Weronika, aan De scheidrechter besloot dat Weronika toch iets eerder aantikte en werd als winnaar uitgeroepen.
Op de 100 wisselslag tikte Weronika als 3e aan. Goed gezwommen meid.
Bij de jongens minioren 4 stonden David, Adnan en Jonathan aan de start voor de 50 schoolslag, de 50 rugslag en de 50 vrij. Op
de 50 schoolslag was David de snelste MNC zwemmer. Met een pr van 2.99 sec zwom hij op deze afstand naar de 7e plek.
Adnan zwom ook een pr (1.77 sec) en eindigde als 16e. Na een 7e plek op de 50 schoolslag wist David op de 50 rugslag naar een
4e plek te zwemmen. Dat deed hij met een pr van 1.57 sec. Oliver wist een mooie race te zwemmen wat hem een pr opleverde
van 3.07 sec. Hij werd 15e. Adnan tikte vervolgens als 23e aan. Op de 50 vrij werd hij 22e. Oliver zwom wederom een pr (1.16
sec) en tikte als 11e aan. David moest slechts 2 zwemmer voor laten op deze afstand en werd met en pr van 0.43 sec dus 2e.
Klasse kerel.

Aniek vlinderde bij de meisjes minioren 5 een pr van 1.17 sec en werd
8e. Op de 100 wisselslag wist ze wederom een pr te zwemmen (2.67
sec) en eindigde als 11e. Netjes hoor. Shirley wist op de 100
wisselslag naar een mooie 3e plek te zwemmen. Dat deed ze met een
pr van 0.89 sec. Ook Eliska wist een mooie pr te zwemmen. Met en pr
van 2.24 sec zwom ze naar de 10e plek. Op de 100 vrij werden er 2
prachtige pr,s gezwommen. Een pr van 4.28 sec door Lynn en een pr
van maar liefst 8.70 sec door Shirley. Lynn werd 17e en Shirley
eindigde op een mooie 3e plek. Klasse meid.
Net als bij de meisjes wist Thomas een mooie pr te zwemmen op de
100 vrij bij de jongens. Hij wist met een pr van 6.44 sec naar een 14e
plek te zwemmen. Joram eindigde op deze afstand als 20e. Op de 50
schoolslag wist hij een pr te zwemmen van 2.20 sec en dat is heel
mooi. Hij finishte als 12e. Net voor Thomas die met een pr van 0.08
sec 11ee werd. Thomas zwom ook nog de 100 wissel waarop hij als
15e wist te eindigen.
Ingmar vlinderde bij de jongens minioren 6 met een pr van 0.76 sec
naar een 2e plek . Deze plek wist hij te veroveren op de 100 wissel.
Dat deed hij met een pr van 3 sec. Op de 100 vrij zwom hij naar de 3e
plek.
Op de estafette afstanden wist MNC op de 4 x 50 vrij minioren 6 e.l.
als 8e te eindigen en op de 4 x 50 wissel bij de meisjes eindigde MNC
als 4e.
Zoals gezegd eindigde de wedstrijd uiteindelijk voor MNC met een 4e plaats qua verzamelde punten. Best een mooi resultaat.
Wat ook mooi was waren de kostuums van onze zwemmers gemaakt door de ouders van onze minioren.
Klasse gedaan allemaal en daarom gaat de knipoog deze keer naar jullie.

Let op
Zaterdag 17 en 24 november trainen de basis en minioren (wedstrijdbad ) in het zwemgedeelte recreatiebad , dit i.v.m. de
regiokampioenschappen.
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Uw verslaggever

