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Beste zwemmers en ouders van zwemmers, 

Niet al onze zwemmers gingen  tijdens de voorjaarsvakantie richting Oostenrijk 

of Zwitserland om daar te gaan zwemmen in de sneeuw. 

 

 

Onze zwemmers van onder de Moerdijk hebben pas volgende week vakantie en 

zij gingen het afgelopen weekend samen met de thuisblijvers van boven de 

Moerdijk naar België. 

Daar namen zij op zaterdag en zondag deel aan de Antwerp Diamand Speedo Race in het vernieuwde zwembad " De Wezenberg" 

in Antwerpen..  

 

 

 
 

 

 

Zaterdag waren Robin en Thalia actief op de 100 vlinderslag en de 100 rugslag. Robin wist 2 medailles te veroveren. Zilver op de 

100 vlinderslag en goud op de 100 rugslag. Thalia vlinderde met een geweldige pr van maar liefst 6.35 sec naar de 4e plek. Deze 

plek wist ze ook op de 100 rugslag te behalen. En op deze afstand wist ze een pr te zwemmen (0.94 sec). 

Zondag stonden de beide dames samen met onze minioren dames Shirley, Leyla H,Mila en Eliska klaar voor de 100 schoolslag 

en de 100 vrij. En op deze afstanden waren de dames de beste van het gehele deelnemersveld. Thalia wist als 1e aan te tikken op 

de 100 schoolslag en Robin tikte als 2e aan. Op de 100 vrij waren de rollen omgedraaid. Nu was Robin de snelste (met een pr van 

0.45 sec) en eindigde Thalia als 2e. Geweldig gedaan meiden. De minioren dames deden het op deze afstanden ook prima. Zo 

wist Shirley op de 100 schoolslag in de top 10 te zwemmen. Ze zwom met een pr van 2.12 sec naar een mooie 8e plek. Leyla H 

wist een geweldige pr te zwemmen van 6.62 sec en ook Eliska noteerde een pr  (1.20 sec). Ook op de 100 vrij werden er pr,s 

gezwommen door Shirley (0.16 sec), Eliska (1.85 sec) en Mila (0.22 sec). Goed gedaan hoor allemaal. 

 

Bij de oudere dames wist Milou  op de 50 vrij de B finale te bereiken. In de B finale wist ze als 2e te eindigen (all-in 10e).Op de 

50 rugslag wist ze zelfs de A finale te bereiken. In deze finale wist ze uiteindelijk als 7e te finishen. Ook op de 100 rugslag 

behaalde ze de finale. In de finale werd ze helaas gediskwalificeerd. Phaedra zwom een geweldige 200 schoolslag. Ze zwom een 

pr van maar liefst 8.22 sec. Ook zij bereikte de finale maar melde zich daar voor af.  

NNiieeuuwwssbbrriieeff  



Op de 100 vrij dook Milou voor het eerst onder de minuut (58.44 sec) Dit betekende  een pr van 1.69 sec en weer een B finale 

plaats. Netjes meid. Inde B finale tikte ze als 5e aan. All-in is ze uiteindelijk 13e geworden. Phaedra zwom een pr van 0.07 sec en 

Emma zwom een mooie r van 4.84 sec.  

Leyla O wist eveneens een r te zwemmen en wel op de 400 vrij (4.84 sec). Op de 200 wisselslag werden er pr,s gezwommen door 

Anastasia (0.56 sec) en Emma. Emma zwom een geweldige pr van maar liefst 15.66 sec. Klasse meid. 

Met een pr van 2.62 sec tikte Phaedra op de 50vlinderslag aan en Leyla O wist op dezelfde afstand een pr te zwemmen van 1.29 

sec. Goed gedaan hoor dames. 

 

Bij de heren ging Nathan met 2 limieten huiswaarts. Eén op de 200 vrij (pr van 1.94 sec) en één op de 200 wissel (pr van 4.40 

sec). Gefeliciteerd kerel. Op de vlinder geen limiet maar wel een fantastische pr van maar liefst 9.93 sec. Klasse hoor. Ook Jorian 

wist een geweldige pr te zwemmen. Een pr van 14.09sec op de 400 vrij. Prima kerel. 

 

 

 

 

 

De knipoog gaat deze keer Thalia, vanwege haar mooie prestaties in Antwerpen.. 

 

 

 

 

Uw verslaggever 

 

 

 


