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Beste zwemmers en ouders van zwemmers,
Blijven we in de landelijke A klasse of niet? Dat was de vraag voor de laatste competitiewedstrijd van dit seizoen. Eén ding was
zeker, we moesten als team presteren. En dat hebben de zwemmers en begeleiding ook gedaan.. De strijd werd gestreden in
Roosendaal. Gerard had een opstelling gemaakt wat inhield dat we in alle leeftijdscategorieën een zwemmer hadden
vertegenwoordigd en dat was al een puzzel op zich. Goed gedaan Gerard. Al onze zwemmers hebben waanzinnig hun best
gedaan. Mooie tijden werden er gezwommen en maar liefst 35 pr,s werden er gezwommen.
Bij de dames senioren wist Ela op de afstanden 200 wissel,50 vrij en de 200 vlinder als 2e te eindigen. Op de 100 rugslag tikte ze
als 4e aan. Goed gedaan meid. Isabelle zwom een pr op de 200 wissel, op de 50 vrij en op de 200 vlinder een geweldige pr van
maar liefst 7.66 sec. Klasse meid. Verder wisten de dames Aniek (0.22 sec), Isabel (0.47 sec) en Katja (1.80 sec) een pr te
zwemmen op de 50 vrij. Op de 100 rugslag wist Aniek naar een mooie 3e plek te zwemmen.
Bij de heren tikte Stijn als 3e aan op de 100 rugslag en was Melvin op e 50 vrij de snelste van het hele deelnemersveld. Prs
werden er gezwommen door Wesley (3.05 sec op de 100 rugslag en 0.63 sec op de 50 vrij) en Melvin (1.13 sec op de 200 wissel).
Netjes gedaan mannen.
Milou was de snelste dame bij de senioren 2 op de 100 vrij en op de 200 rugslag tikte ze met een pr van 1.47 sec als 3 e aan. Op
dezelfde afstand wist Isa een pr te zwemmen van 2.84 sec. Prima gedaan meiden.
Bij de jongens jeugd 2 zwom Daan een or (4.08 sec) op de 20rugslag. Netjes kerel. Bij de meisjes was Emma actief op de 200
schoolslag en de 100 rugslag. Ze deed het naar volle tevredenheid.
Met een pr van 0.72 sec zwom Timo bij de jongens junioren 4 naar een 9 e plek en Nathan tikte met een pr van 0.94 sec als 9 e aan.
Op de 200 schoolslag veroverde Timo de 3 e plek. Netjes hoor.
Anastasia zwom op de 100 schoolslag bij de meisjes junioren 3 naar de winst. Klasse meid. Robin werd 4e met een pr van 4.29
sec. Haar tijd was goed voor deelname aan het NJJK op deze afstand. Klasse meid. Sam wist een pr te zwemmen van 0.78 sec.
Robin wist met een geweldige pr van maar liefst 6.54 sec een tijd te zwemmen die door niemand werd evenaart. Klasse hoor.
Anastasia en Sam zwommen op deze afstand een pr van respectievelijk 0.02 en 5.52 sec. Netjes hoor.
Bij de jongens junioren 2 was Sem op dreef op zowel de 400 vrij als op de 100 schoolslag. Op de 400 vrij was hij met een pr van
0.65 sec gewoon de beste van iedereen. Op de 100 schoolslag moest hij slechts 1 zwemmer voor laten en werd dus 2 e. En met een
pr van 0.30 sec. Goed gedaan kerel. Marco zwom op de 400 vrij een pr van maar liefst 9.54 sec en op de 100 schoolslag een pr
van 0.13 sec. Prima kerel.
Voor de junioren 1 meisjes stond de 50 vlinder en de 100 vrij op het programma en de meiden deden het prima. Waanzinnig veel
pr,s werden er door hen gezwommen. Zo werd er op de 50 vlinder pr,s gezwommen door Fleur (2.29 sec), Leyla (0.41 sec),
Eliska (3.05 sec), Emmanuela (4.22 sec), Anniek (6,31 sec) en Mila (2,33 sec). Op de 100 vrij gingen de dames vrolijk door met
het zwemmen van pr,s. Shirley (3,11 sec), Eliska (5,27 sec), Anniek (3,91 sec), Mila (8,67 sec) en Fleur (3,91 sec). Goed gedaan
dames. De dames werden door ziekte van Kim begeleid door Paul Boschker, waarvoor dank.
Tenslotte moest Thomas het bij de minioren 6 het geheel in zijn doen. Luid aangemoedigd zwom hij de 100 vrij en de 50 vlinder.

Met opmerkingen [DB1]:

Zoals gewoon bij de laatste competitiewedstrijd wordt de wedstrijd beëindigd met een estafette. Deze keer de 8 x 50 vrij. MNC
deed mee met 2 teams. Het ene team werd 8 e en het andere team was de snelste. Dus een mooie afsluiting van de competitie.
Nadat alle punten waren geteld bleek dat MNC als 10 e is geëindigd dit seizoen wat betekent dat we ook volgend seizoen in de Aklasse zullen uitkomen. Nu hopen dat onze zwemmers afkomstig van de Schotejil ook volgend seizoen nog bij ons zwemmen,
zodat we een mooi seizoen tegemoet gaan.

De knipoog gaat deze week naar Gerard, die het voor elkaar heeft gekregen een goed team te formeren,
waardoor deelname in de A-klasse volgend seizoen is gewaarborgd.

Uw verslaggever

