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Beste zwemmers en ouders van zwemmers, 

Daar stond hij dan. Eindelijk een echte officiële wedstrijd. Ik heb het dan over Denis. Samen met andere basis zwemmers stond 

hij aan de start in Barendrecht op de junioren/jeugd en senioren wedstrijd. En wat deed hij het goed. Uitkomende bij de jongens 

junioren 1/2 wist hij op de 50 rugslag direct al naar een 3e plek te zwemmen. Verder vlinderde hij op de 50 meter naar een prima 

6e plek. Op de 100 rugslag tikte hij op zijn borst aan en werd daardoor gediskwalificeerd. Maar geweldig gedaan kerel. Ga zo 

door. 

De andere basis zwemmers deden hij ook prima. Zo zwom Emmanuela een mooie race op de 200 schoolslag. Ze moest slechts 1 

zwemster voor laten en werd 2e. Op de 50 meter vrij sprintte ze met een pr van 0.10 sec naar de 6e plek. Op de 100 vrij 

veroverde ze een mooie 3e plek en op de 100 schoolslag werd ze wederom 2e. Goed gedaan meid. 

Fleur uitkomende in dezelfde leeftijdsgroep van Emmanuela zwom naar de 6e plek op de 200 schoolslag en naar de 7e plek op de 

50 vrij. Op de 100 vrij zwom ze een prima pr van 2.22 sec. Haar tijd was goed voor de 5e plaats. Tenslotte eindigde ze als 4e op 

de 100 schoolslag. 

Bij de meisjes junioren 2/3 wist Danique op de 50 schoolslag als 8e te eindigen en op de 100 vrij zwom ze een mooie pr van 2.36 

sec. Ze tikte als 4e aan. Netjes hoor. 

Jedidjah actief bij de dames jeugd 1/2 zwom met een pr van 2.47 sec naar een mooie3e plek op de 200 schoolslag. Deze plek 

veroverde ze ook op de 50 vrij en de 100 schoolslag. Op de 100 vrij tikte ze als 5e aan. Mooi gezwommen meid. 

Bij de mannen jeugd 1/2 wist Jelmar 3x als 3e te eindigen. Op de 200 vrij, 50 vlinder en 100 vrij. Op de 100 rugslag werd hij 

zelfs 2e. Klasse gedaan kerel. 

 

 

 

De knipoog gaat deze week naar Denis, vanwege zijn mooie prestaties op zijn eerste officiële wedstrijd. 

 

 

 

 

 

Uw verslaggever 
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