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Beste zwemmers en ouders van zwemmers, 

 

Dit is de laatste nieuwsbrief van dit jaar. De laatste wedstrijd van het jaar was de Open Nederlandse Kampioenschappen die werd 

gezwommen van vrijdag 21 t/m zondag 23 december. Slechts 2 senior zwemmers hadden zich hiervoor weten te kwalificeren. 

Beiden kwamen uit op hun favoriete afstand de schoolslag. De kenners onder u weten dat ik het dan heb over Stijn en Sanne. 

Stijn was met zijn OV kaart vrijdag de trein ingestapt richting Tilburg. Gelukkig reed de NS op tijd, zodat hij van start kon gaan 

voor zijn 50 schoolslag. Hij bereikte de B finale om als 16e te eindigen in de serie. Hij zwom een tijd van 28.81 sec wat een pr 

betekende van 0.15 sec.  In de B finale tikte hij als 7e aan wat uiteindelijk een 15e plek van Nederland betekende. Zaterdag zwom 

hij de 200 schoolslag waar hij als 20e wist te eindigen. Zondag weer naar Tilburg voor de 100 schoolslag. Met een tijd van 

1.04.38 sec finishte hij als 19e. Prima gedaan kerel. 

 

Sanne uitkomende voor MNC en het RTC zwom de 50, de 100 en de 200 schoolslag. Op zowel de 50 als de 100 schoolslag wist 

ze de B finale te bereiken. Uiteindelijk werd ze op de 50 schoolslag 14e en op de 100 schoolslag 15e. Op de 200 schoolslag tikte 

zij als 38e aan. 

 

Milou,zo succesvol op de NJJK had zich als jeugdzwemmer ook weten te kwalificeren en wel op de 50 vrij, de 50 vlinder,de 100 

vrij, de 100 rugslag en de 50 rugslag. Nu moest ze het opnemen tegen de ouderen dames en dat is even wat anders. Maar ze wist 

ze goed staande te houden. Op de 50 vrij zwom ze sneller (0.49 sec) dan op de NJJK,waarop ze 3e werd. Nu betekende deze tijd 

een 15e plek en deelname aan de B finale wat heel knap is. In de B finale tikte ze als 6e aan. Uiteindelijk werd ze dus 14e van 

Nederland bij de senioren. Verder vlinderde ze op de 50 meter naar de 50e plek en naar een 43e plek op de 100 vrij. Op de 100 

rugslag moest ze genoegen nemen met de 22e plek en op de 50 rugslag, waarop ze met een tijd van 29,10 sec het goud wist te 

veroveren, zwom ze met een tijd van 29.23 sec naar een mooie 9e plek in de serie. Wederom een B finale voor haar. In deze B 

finale tikte ze als 2e aan met een tijd van 29.20 sec. Uiteindelijk werd ze dus 10e van Nederland bij de dames. Goed gedaan meid. 

 

Na dit weekend kunnen de zwemmers teruglijken naar een mooi eerste half jaar met mooie resultaten op diverse wedstrijden en 

kampioenschappen. Nu lekker 2 weken uitrusten en genieten van de feestdagen. Vanaf 7 januari gaan we er met zijn allen weer 

voor. Op weg naar meer mooie prestaties. 

 

Uw verslaggever wenst een ieder mede namens het bestuur en de trainers fijne feestdagen. 

 

 

De knipoog gaat deze week naar alle zwemmers, het bestuur,de trainers, alle vrijwilligers en naar alle ouders, 

vanwege hun bijdrage aan het succes van het eerste halfjaar. Ook in het 2e halfjaar van het seizoen 2018/2019 

hebben we alle steun weer nodig. 

 

 

 

 

Uw verslaggever 

 


