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Beste zwemmers en ouders van zwemmers, 

Het was zondag druk in de sportboulevard. Aan de ene kant van de boulevard werd de Europese shorttrack schaatsen gehouden 

en aan de andere kant de voor MNC belangrijke 2e landelijke competitieronde in de A klasse. Met nieuwe gezichten zo zwom 

Joran en Floris Tanis,Thalia en Phaedra Meijer en Leyla Oversluizen ,allen afkomstig van ZC de Schotejil als nieuwe leden van 

MNC mee. Helaas niet voor de punten omdat zij de eerste wedstrijd al voor ZC de Schotejil zijn uitgekomen. Zij deden het allen 

prima en zijn een aanwinst voor MNC. Uw verslaggever heet jullie allen welkom. 

De wedstrijd werd geopend zoals gebruikelijk met een estafette. De dames senioren wisten op de 4 x 100 wissel mooi te openen 

met een 2e plaats. 

Individueel waren de prestaties als volgt: 

Dames senioren: 

Een prima 3e plek voor Ela op de 200 vrij. Op de 100 vlinder, vlinderde zij naar de overwinning en op het sprintnummer de 50 

schoolslag eindigde als 4e. Goed gedaan meid. Tessa nog altijd actief zwom naar de 10e plek op de 200 vrij en op de 100 vlinder 

bereikte zij dezelfde plek. Tenslotte op de 400 wissel tikte ze als 9e aan. Netjes gedaan hoor. Charlotte werd 12e op de 200 vrij en 

de 100 vlinder. Isabelle tikte na Charlotte op de 200 vrij als 13e aan en op de 400 wissel eindigde zij als 11e. Tenslotte Birgit. Op 

de 200 vrij moest zij genoegen nemen met de 13e plek. De 100 vlinder liep lekker en ze wist als 3e te eindigen. Netjes hoor. Op 

de 50 schoolslag finishte ze als 6e. 

Heren senioren: 

Stijn was op de 400 wissel de snelste MNC zwemmer. Hij werd 6e. Jelmar eindigde als 9e , Luke als 11e en Wesley als 12e. Op 

de 50 schoolslag moest Stijn  slechts 1 zwemmer voor laten en tikte dus als 2e aan. Netjes kerel. Melvin werd 4e, Luke 11e en 

Wesley 12e. Jelmar vlinderde op de 100 meter naar de 7e plek en Melvin eindigde op dezelfde afstand als 9e. Op de 200 vrij was 

er een 7e plek voor Stijn, een 9e voor Jelmar, een 13e plek voor Melvin en een 15e voor Wesley. 

Senioren 2 dames: 

Hier waren Sanne en Isa actief op de 400 vrij en de 100 schoolslag. Sanne zwom op de 400 vrij naar een 4e plek en Isa eindigde 

als 10e. Op de 100 schoolslag wist Sanne als 2e aan te tikken en Isa als 5e. Prima meiden. 

Jeugd 2 dames: 

Milou was zowel op de 200 rugslag als op de 100 vlinder de beste van het hele deelnemers veld. Klasse meid. Emma tikte als 11e 

aan op de 200 rug en als 13e op de 100 vlinder. 

Junioren 3 dames: 

Daar wist Robin op de 200wissel naar een mooie 3e plek te zwemmen. Anastasia werd 12e en Sam 15e. Op de 100 vrij was 

Robin wederom de snelste MNC zwemmer. Ze wist wederom als 3e te eindigen. Netjes gedaan hoor. Anastasia eindigde als 5e en 

Sam tikte als 15e aan. 

Junioren 2 heren: 

Een mooie 2e plek voor Sem op de 100 vrij. Netjes kerel. Marco zwom op deze afstand naar de 11e plek. Op de 200 wissel wist 

Sem als 5e te eindigen en Marco als 12e. 

Junioren 1 dames: 

Hier was Shirley goed in vorm. Ze wist op de 50 schoolslag als 4e te eindigen en op de rugslag was er slechts 1 zwemmer sneller 

en ze werd 2e. Goed gedaan meid. Leyla werd 6e op de 50 schoolslag en 7e op de 100 rug. Eliska tikte na Leyla als 8e aan en op 

de 100 rug zwom ze naar een mooie 6e plek. Mila werd 8e op de 50 schoolslag en ook op de 100 rugslag. Anniek tenslotte 

eindigde als 9e op de 50 schoolslag. 

Minioren 6 jongens 

Geen tegenstanders voor Thomas voor de punten in deze competitie. Hij wist wel een mooie 100 rugslag en een 50 schoolslag te 

zwemmen. 

 

 



De wedstrijd werd beëindigd met een 4 x 100 wissel voor de heren en een 4 x 50 vrij voor de dames. De heren wisten als 4e te 

eindigen en de dames tikten als 2e aan. 

 

En zo eindigde de 2e landelijke competitieronde met puntentotaal van 6562.11 punten 

 

 

 

Uw verslaggever 

 

De knipoog gaat deze keer naar onze nieuwe leden. Ik hoop dat jullie het goed naar jullie zin krijgen binnen 

onze vereniging en ik wens jullie heel veel succes . 

 

Uw verslaggever 


