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Beste zwemmers en ouders van zwemmers,

Mooie prestaties van onze zwemmers tijdens ronde 2 van de GMPV in ons 50 meter bad. Zowel bij de heren als bij de dames
wisten ze vaak in de top te eindigen.
Bij de heren wist Joran met een limiettijd van 55.06 sec als 2e aan te tikken op de 100 vrij. Stijn eindigde achter hem als 3e.
Nathan werd 4e, Wesley 5e en basiszwemmer Jelmar finishte als 20 e. Stijn was ook actief op de 100 schoolslag waarop hij de
snelste was. Timo veroverde op deze afstand een mooie 2e plek. Op de 50 schoolslag zwom Jelmar naar een prima 4e plek.
De 200 wisselslag werd gewonnen door Joran. Stijn eindigde als 2e en Wesley maakte het MNC feestje compleet om als 3e aan
te tikken. Nathan vlinderde op de 50 meter naar de 3e plek en Timo werd 4e. Jelmar zwom naar de 9e plek. Nathan zwom ook
nog de 200 vrij en op deze afstand was hij de beste.
Bij de jongens minioren 3 zwom David naar een prima 4e plek op de 100 schoolslag en naar een 2e plaats op de 50 vr.
Vervolgens eindigde hij als 3e op de 50 vlinder.
Mannen goed gedaan allemaal.
Dit geld ook voor de vrouwen. Vooral Phaedra was in vorm. Ze wist een 2e plek te veroveren op de 100 vrij en wist zowel de 50
vrij als de 50 schoolslag te winnen. Klasse meid.
Op de 100 vrij wist Robin achter Phaedra als 3e te eindigen met een mooie tijd. Leyla O werd 4e, Emma 12e, Jedidjah 22e,
Milena 23e, Emmanuela 25e en Fleur 26e.
Op de 100 schoolslag was MNC ook weer succesvol. Anastasia zwom naar de 2e plek en Thalia tikte als 3e aan. Netjes dames.
Emma was op de 200 rugslag goed voor de 2e plek en Milou vlinderde op de 100 meter naar de winst.
Op de lange afstand de 400 vrij moest Leyla O slechts 1 zwemster voorlaten en werd dus 2e. Op het sprintnummer de 50
vrij,waarop Phaedra dus als 2e wist te eindigen was er een 6e plek voor Thalia en een 17e plek voor Emma. Verder wist Milena
als 20e te eindigen en Jedidjah als 22e. Emmanuela werd uiteindelijk 23e.
Na een 3e plek op de 100 schoolslag behaald te hebben wist ze op de 50 meter als 2e te eindigen. Isabelle werd 4e en Iris
5e.Milena zwom vervolgens naar de 7e plek en Jedidjah eindigde als 10e.
Milou wist ook de 100 rugslag en de 200 vrij te winnen. Klasse meid. Robin wist op de 200 vrij achter Milou als 2e te eindigen
en op de 100 rugslag zwom ze naar de 4e plek. Emmanuela werd op deze afstand 13e. Thalia tikte als 4e aan op de 200 vrij.
Fleur wist als 17e te eindigen op de 50 vlinder en Iris als 16e. Isabelle eindigde als 15e en Anastasia tikte als 5e aan. De beste van
het hele deelnemersveld was Leyla O. Goed gedaan meid.
Tenslotte de meisjes minioren 5. Voor hen stonden de 100 schoolslag,de 50 vrij en de 50 vlinder op het programma. Shirley deed
het goed. Ze wist zowel op de 100 schoolslag als op de 50 vrij als 2e aan te tikken. Op de 50 vlinder was ze gewoon de beste.
Klasse meid. Mila zwom naar de 5 plek op de 100 schoolslag en Eliska eindigde als 8e. Op de 50 vrij sprintte ze naar de 6e plek.
Net voor Mila die als 7e wist aan te tikken. Op de 50 vlinder zwom Eliska naar een mooie 5e plek.
En zo eindigde ronde 2 van de GMPV. Op naar het volgend weekend. Dan staat ronde 3 van de landelijke competitie in klasse A
op het programma. Een belangrijke wedstrijd, welke in Vlissingen wordt gezwommen. Alle deelnemers ontzettend veel succes
toegewenst.

Uw verslaggever
De knipoog gaat deze keer naar Phaedra, vanwege haar mooie prestaties.
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