
                            
 

 

 

 

 

      
Redactie: Dick Bouman 06-50589322 dickjolien@hotmail.com 
                                                         

Wedstrijdsecretariaat: Ruud Snijders en Remco Brand  

e-mailadres:zwemsecretariaat.mnc@gmail.com 

 
 

 Seizoen 2018/2019  3 april  2019 Nr. 2019-14 

 

Beste zwemmers en ouders van zwemmers, 

Vorige week zondag heeft Diana Tanis prachtige foto’s gemaakt van bijna alle zwemmers tijdens de landelijke 

competitiewedstrijd,waarvoor dank. Soms was dat lastig vooral bij de minioren die lagen helaas 50 m allemaal in dezelfde serie. 

Vandaar dat niet van alle minioren foto’s zijn gemaakt. Via de onderstaande link kunt u de foto’s bekijken.  

 

https://photos.app.goo.gl/YvZUpzQuS7Ub8QdHA  

Diana klasse. Bedankt. 

 

Zaterdag werd de laatste Regio West Competitie in de A klasse gezwommen. De wedstrijd begon met 2 x een 4 x 50 wissel . Bij 

de senioren zwommen Aniek,Melvin, Ela en Jelmar naar de 3e plek en bij de jeugd waren Milou, Timo, Nathan en Anastasia de 

snelste. Goed gedaan allemaal. 

 

Bij de meisjes minioren 4,5 en junioren 1 eindigde Robin als 4e op de 100 schoolslag. Shirley tikte met een pr van 1.90 sec als 

7e aan. Leyla H werd 17e. Robin was de snelste op de 50 rugslag en Shirley werd 10e. Aniek tikte als 15e aan en Thalia die BM 

meedeed zwom naar de 5e plek. 

De mannen minioren 4,5 en 6 Thomas en Joram deden het naar volle tevredenheid. 

 

Sam vlinderde bij de meisjes junioren 2 op de 100 meter naar de 10e plek. Emma veroverde de 12e plek. Leyla O die BM 

meedeed zwom de 3e tijd. Goed  gedaan meid. Op de 100 schoolslag werd ze 8e. Sam wist naar de 6e plek te zwemmen en 

Anastasia was de snelste MNC zwemster. Ze eindigde als 5e. 
 

Bij de jongens junioren 2 vlinderde Sem iedereen op achterstand en werd verdiend 1e. Marco werd 16e en Floris (BM) zwom met een 

mooie pr van 3.30 sec de 3e tijd. Klasse kerel. Op de 100 schoolslag werd hij 12e. Marco 16e en  Sem 6e. 

 

Nathan wist bij de jongens junioren 4 als 3e te eindigen op de 100 vrij en als 2e op de 50 vlinder. Netjes kerel. Timo zwom op de 100 

vrij naar de 6e plek en tikte op de 50 vlinder net achter Nathan als 3e aan. Prima hoor. 

 

Timo kwam ook uit op de 50 rugslag bij de jongens jeugd 2,waarop hij als 11e wist te eindigen. Daan tikte met een pr van 0.26 sec als 

14e aan. Op de 50 vlinder eindigde hij als 15e. Sem vlinderde naar de 9e plek. Nathan ook uitkomende bij de jeugd 2 op de 200 vrij 

wist de 7e plek te veroveren. Daan zwom naar de 13e plek. 

 

Bij de dames jeugd 2 moest Milou 1 zwemster voor laten op de 100 vrij en werd dus 2e. Op de 50 vlinder wist niemand haar bij te 

houden en werd 1e. Klasse meid. Anastasia zwom op de 100 vrij naar de 11e plek en deze plek veroverde ze ook op de 50 vlinder. 

Phaedra die BM meedeed zwom naar de 6e plek op de 100 vrij en op de 50 vlinder eindigde ze als 3e. Prima meid. 

 

Tenslotte de senioren. Allereerst de dames senioren. Een prima 3e plek voor Ela op de 100 vrij en nog mooiere 2e plek op de 100 

schoolslag. Aniek werd 6e op de 100 vrij, Thalia (BM) 15e en ook Isabelle deed het naar tevredenheid. Op de 100 schoolslag werd ze 

21e en Aniek 11e. 

 

Bij de heren senioren zwom Melvin op de 100 rij naar de winst en werd Jelmar 4e. Mark eindigde 12e en Jorian die BM meedeed 

zwom de 4e de tijd. Op de 100 schoolslag zwom hij de 8e tijd. Jelmar eindigde als 15e en Melvin als 12e. Stijn was op zijn favoriete 

schoolslag de beste. 

 

 

NNiieeuuwwssbbrriieeff  

https://photos.app.goo.gl/YvZUpzQuS7Ub8QdHA


In het midden van de wedstrijd was er nog een 4 x 50 vrij voor de meisjes minioren 4,5 en junioren 1. Shirley, Leyla H, Anniek en 

Robin wisten als 4e te eindigen. 

 

Als afsluiting van de laatste  competitiewedstrijd is altijd een 10 x 50 vrij. Bij de senioren wisten Isa, Daan, Ela, Jelmar, Anastasia, 

Stijn, Isabelle, Mark, Aniek en Melvin als 2e te eindigen.. In de leeftijdscategorie 9-17 jaar zwommen Robin, Thomas, Sam, Emma, 

Timo, Milou, Nathan, Isa en Daan naar de 4e plek. 

 

En zo eindigde de laatste Regio West  competitiewedstrijd. Na de puntentelling bleek dat  ZVV Vlaardingen het deze competitie het 

beste heeft gedaan en we feliciteren hen dan ook met het kampioenschap. MNC eindigde uiteindelijk als 2e. De Devel en de Zeehond 

zijn gedegradeerd naar de B klasse en in de B klasse zijn Rotterdam Swimming en Poseidon  gepromoveerd en komen volgend seizoen 

uit in de A klasse. 

 

Zowel de landelijke competitie als de Regio competitie zit er nu op en gaan we ons opmaken voor nog hele mooie wedstrijden waar 

individueel nog veel te bereiken valt. Zo staat de Swim Cup in Den Haag op het programma waar Nathan aan de 1500 meter mee 

doet(veel succes kerel). In mei de Regio kampioenschappen en in juni de NJJK en de ONK en aks afsluiting de jaargangfinales .Uw 

verslaggever wenst iedere deelnemer ontzettend veel succes 

 

 

 

 

 

De knipoog gaat deze week naar Diana Tanis,vanwege het leveren van de mooie foto’s van onze zwemmers.. 

 

 

 

 

 

Uw verslaggever 

 

 


