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Beste zwemmers en ouders van zwemmers,
Op 28 juni 2015 werd destijds de jaargangfinale afgelast vanwege een storing in de waterfilter. Afgelopen zondag was het helaas
weer het geval wat betekende dat de waterpolo wedstrijden moesten worden afgelast en een aantal trainingen in de week erna.
Gelukkig werd er afgelopen weekend geen zwemwedstrijden in het zwembad gehouden. Wel werd er gezwommen en wel door
enkele basiszwemmers. Zij stonden in Gorinchem aan de start voor de Junioren/jeugd wedstrijd. Ook daar ging het niet vlekkeloos
wegens het ontbreken van een coach. Gelukkig waren de ouders van Iris en de vader van Emmanuela bereid om die rol op te
pakken, waarvoor onze dank.
Wellicht werd Emmanuela door de aanwezigheid van haar vader als coach zo geïnspireerd dat zij het op al haar gezwommen
afstanden zo goed deed. Zo zwom ze een geweldige pr van 15.34 sec op de 200 vrij. Haar tijd was goed voor een 3e plek. Op de
50 rugslag wist ze haar 2e pr te zwemmen (3.66 sec). Ze eindigde op deze afstand als 7e.Voor haar blijkt 50 meter meer haar beter
te liggen. Op de 100 rugslag moest zij slechts 1 zwemster voor laten en werd dus 2e. Haar gezwommen tijd betekende tevens een
verbetering van haar oude tijd van 6.77 sec. Hetzelfde gold voor de 100 vrij waarop ze dus ook mooi 2e werd. Klasse gedaan
meid.
Fleur eveneens zwemmend voor de junioren 1 deed het ook prima. Met een pr van 2.34 sec zwom ze op de 50 rugslag naar de 8e
plek. Op de 100 meter wist ze wederom een pr te zwemmen (4.31 sec). Ze wist naar een mooie 4e plek te zwemmen. Netjes gedaan
hoor.
Bij de jongens junioren 1/2 wist Marco een prima pr te zwemmen van 9.01 sec . Hij werd 5e. Dat werd hij ook op de 50 en de 100
schoolslag. Op de 100 vrij eindigde hij als 7e.
Bij de dames jeugd 1/2 stond na een afwezigheid van enkele jaren Iris weer aan de start op de 200 vrij, de 50 rugslag, de 100 rugslag
en de 100 vrij. En ze deed het goed. Op de 200 vrij wist ze direct als 3e aan te tikken en op de 50 rugslag was ze zelfs de snelste.
Op de 100 rugslag werd ze helaas gediskwalificeerd maar op de 100 vrij wist ze als 3e te eindigen. Goed gezwommen meid.
Jedidjah wist zwel op de 200 vrij als op de 100 rugslag als op de 100 vrij als 4e te eindigen. Op de 50 rugslag ging er helaas iets
niet goed.

Uw verslaggever
De knipoog gaat deze keer naar de ouders van Iris en de vader van Emmanuela. Nogmaals dank voor het
oppakken van de coach rol.

Vacature
Omdat de trainer van de basis wegens privé redenen niet als coach tijdens wedstrijden kan functioneren wordt er gevraagd wie er
tijdens wedstrijden, waar alleen de basiszwemmers zwemmen, als coach zou willen fungeren. Zij kunnen zich aanmelden bij Dick
Bouman die u dan van informatie kan voorzien. U kunt een mail verzenden naar dickjolien@hotmail.com of dbouman2@svb.nl
Uw verslaggever

