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Beste zwemmers en ouders van zwemmers, 

Zondag gingen onze jongste zwemmers naar Den Haag om deel te nemen aan de Swimkick minioren. Onze zwemmers wisten 

weer mooie prestaties te leveren. Leuk was dat Jonathan zijn eerste medailles wist te veroveren. Anniek moest wegens een 

blessure afzeggen maar hielp wel mee met de begeleiding. Klasse meid. 

 

Voor de meisjes minioren 4/5 stond de lastige 400 vrij op het programma. Voor allen was het de eerste keer dat zij deze afstand 

moesten zwemmen in een officiële  wedstrijd. Alleen deden het geweldig. Shirley wist direct al een medaille te veroveren (brons) 

en Leyla wist achter Shirley als 4e te eindigen. Eliska zwom naar de 6e plek en Mila werd 8e. Daarnaast moesten de dames nog 

een 100 schoolslag zwemmen. Wederom wist Shirley als 3e te eindigen en mocht haar 2e bronzen medaille in ontvangst nemen. 

Daarnaast zwom ze een pr van 4.54 sec. Goed gedaan meid. Ook Mila deed het goed . Zij wist een pr te zwemmen van maar liefst 

7.47 sec. Haar gezwommen betekende een 7e plek. Eliska wist met een pr van 1.28 sec als 8e aan te tikken en bij Leyla ging er 

helaas iets niet goed. 

 

Dat was ook het geval bij David op de 100 rugslag. Maar daarvoor wist hij wel op de 50 vrij het zilver te veroveren. Netjes kerel. 

 

Thomas vlinderde op de 50 meter naar de 7e plek en op de 100 schoolslag eindigde hij als 5e. Joram werd gediskwalificeerd op 

de 100 schoolslag maar op de 50 schoolslag wist hij naar een geweldige 2e plaats te zwemmen en met een pr van 2.81 sec. Goed 

gedaan kerel. 

 

Floris was bij de minioren 6 te sterk voor al zijn concurrenten. Hij liet ze zowel op de 100 schoolslag en de 100 vrij op grote 

afstand en won beiden afstanden dan ook zeer verdiend. Klasse kerel. 

 

Esmee was ook zeer succesvol. Zij wist bij de meisjes minioren 4 op de 50 rugslag met een pr van 0.76 sec het goud te veroveren  

en naar het zilver te zwemmen op de 50 schoolslag  Ook op deze afstand wist ze een pr te zwemmen (2.08 sec).  Lynn werd 

achter Esmee 2e op de 50 rugslag en op de 50 schoolslag waren de rollen omgedraaid en mocht zij nu het goud ophalen. Ook 

Evelien deed het goed. Een 4e plek op de 50 rugslag met een mooie pr van 3.35 sec en wederom 4e op de 50 schoolslag en een pr 

van 1.18 sec.  Meiden goed gedaan allemaal. 

 

Onze aller jongste zwemmers deden het ook prima. Dejan wist met een pr van 0.75 sec als 2e te eindigen op de 25 rugslag en op 

de 25 schoolslag zwom hij naar de winst. Geweldig kerel. 

Zowel Jonathan als Adnan wisten met medailles huiswaarts te keren. Jonathan was heel blij met de door hem gewonnen 

medailles op de 50 rugslag (goud) en de 50 schoolslag (zilver). Adnan veroverde zilver op de 50 rugslag en goud op de 50 

schoolslag. Mannen geweldig gedaan en ga zo door. 

 

Uw verslaggever 

 

De knipoog gaat deze keer naar Jonathan, vanwege het winnen van zij allereerste medailles. 
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