Hallo allemaal,

0

Mijn doel voor dit seizoen was om een limiet te halen voor het NJJK
2015. Tijdens de Gelderse kampioenschappen heb ik 2 limieten
gehaald voor het NJJK, eentje op de 50 vrij en eentje op de 100 vrij,
super blij was ik hiermee!

Mijn ouders hadden beloofd dat we in een hotel zouden blijven
slapen als ik 1 of meerdere limieten zou halen (dit noemen ze positief
chanteren!!). Dus Eindhoven here we come!!! School had mij vrij
gegeven voor de vrijdag. We zijn vrijdag ochtend vertrokken naar
Eindhoven om eerst in te checken in het hotel. Het was een erg mooi
en luxe hotel, dus thx mam en pap. Om kwart voor 2 zijn wij met de
auto naar het Pieter van den Hoogenband zwembad gereden. Van
het hotel naar het zwembad was maar 10 minuutjes rijden. We
waren daar veel te vroeg dus we gingen nog ff wat drinken, om half 3
konden we naar binnen. Mijn moeder en ik kwamen in het zwembad
en het was echt heeeel erg groot. We zijn op de tribune gaan zitten
en alle mensen kwamen binnen. Om 3 uur begon het inzwemmen. Ik
was na 15-20 minuten klaar met inzwemmen. Het is echt een kei fijn

zwembad. Zelf moest ik pas om 7 uur de 50 vrij zwemmen. Dit was
dus wel ff wachten. Mijn aller beste vriendin zou met haar vader naar
mij komen kijken. Tot onze grote verassing kwamen mijn tante en
een vriendin ook kijken. Dit vond ik geweldig. Van te voren ging ik ff
indraaien, en later ging ik naar de voorstart. De voorstart was heel
rommelig want er was helemaal niet goed aangegeven waar dat de
voorstart was. Ik werd van de ene ruimte naar de andere ruimte
gestuurd, vervolgens moest ik een hele lange gang door en stond ik in
een keer bij de startblokken. Ik en nog 9 andere zwemsters moesten
ons tijdens het lopen uitkleden. Dus tijd om op mijn spieren te slaan
had ik niet. Ook een voordeel, tijd om zenuwachtig te worden had ik
ook niet . Op het startblok en gaan, zo hard als ik kon. Mijn oude
tijd was 31.01, mijn nieuwe tijd is 30.94, dus een PR!!! Helemaal blij.

Zaterdag ging ik samen met mijn moeder shoppen. Ik heb het heel
gezellig met mijn moeder gehad en ik heb super leuke kleren
gekocht. Zaterdag avond hebben we mijn broertje Ties opgehaald
(mijn vader zit in het buitenland en kon er jammer genoeg niet bij zijn
). We zijn ‘s avonds in het hotel wezen zwemmen en hebben
roomservice besteld (lekkah lekkah).
Zondag gingen we ontbijten/lunchen in de stad om vervolgens weer
naar het Pieter van den Hoogenband zwembad te rijden. Esmee deed

zondag ook mee met de 100 vrij wat ik erg leuk vond. Om 3 uur weer
inzwemmen en om kwart over 4 weer naar de voorstart. Deze keer
ging de voorstart beter omdat ik er al een keer geweest was, en hem
met Esmee nog een keer gelopen had. Om 5 uur mocht ik weer
KNALLEN! Mijn oude tijd was 1.06.13 en mijn nieuwe tijd 1.06.51 dus
net geen pr.
Dus even samen gevat. Ik vond het een super ervaring om naar het
NJJK in Eindhoven te gaan. We hebben er echt een top weekeind van
gemaakt! Volgend jaar weer proberen en ik hoop dan met meer
zwemmers te gaan, dus iedereen van De Ward harder trainen en doe
nog meer je best!!
Ook wil ik mijn trainers Erwin, Yvette en de voorzitter Antwan
bedanken voor de goede support die ze mij gegeven hebben.
BEDANKT!

Groetjes Kyra Huisman

