Minioren Circuit 2015-2016 deel 2 op 12-12-2015 in De Grote Koppel in Arnhem

Wist je dat?






Er sinds vanochtend 6 nieuwe officials bij De Ward zijn?
Patrick Peters, Patrick de Schrijver, Monique Braat, Henk Peters, Annemiek Schüssel en Twan
Verhoeven nu officieel a4 zijn?
We hen van harte feliciteren en veel klokplezier toewensen voor in de toekomst?
Bob Takken eigenlijk vandaag beoordeeld zou worden voor bevoegdheid 3?
Dit helaas niet doorging, omdat, om een onbekende reden, de beoordelaar niet aanwezig
was tijdens de wedstrijd?
Vandaag moeilijke en lange afstanden op het programma stonden?
Lynn, Fenna, Bente, Anouk de S en Esmée de wedstrijd openden met 100 meter vrije slag?



Léon, Nirad, Ties A, Jessey, Mies en Jelmer 100 meter schoolslag mochten zwemmen?



Iris in een geweldig nieuw wedstrijdzwempak (gekregen van Sinterklaas!) de 100 meter
rugslag mocht zwemmen?



Twan, Mees en Kiran 50 meter vlinderslag zwommen vandaag?




De meiden van jaargang 2005 mochten starten op de 200 meter vrije slag?
Dit voor Emma, Noor, Nienke en Sofie de eerste keer was dat ze deze afstand zwommen?



Voor Dominique, Rick M, Tim S, Jon en Ties H voor het eerst de 100 meter vlinderslag op het
programma stond?
Dit natuurlijk wel heel spannend was?
Het voor Tim S erg moeilijk was om met beide armen over het water te gaan, waardoor hij
de diskwalificatie VC achter zijn naam kreeg?

















De meiden junioren 1 en 2 200 meter vrije slag mochten zwemmen?
Er maar liefst 7 series waren?
Sanne, Kindi, Eline, Claudia, Fleur, Anniek, Esmee en Anne hun best deden op deze afstand?
Alle meiden hun tijd verbeterden heel ruim verbeterden?
Esmee 4de werd (-9 sec), Anne 6de (-9 sec), Eline 9de (-28 sec), Anniek 11de (15 sec), Fleur
20ste (-4 sec), Claudia 28ste (-22 sec), Sanne 31ste (-25 sec) en Kindi 33ste (-21 sec)?
Hierna de jongens junioren 1 en 2 deze afstand ook mochten zwemmen?
Er beduidend minder jongens dan meisjes zijn in deze leeftijdscategorie?
Cas zo graag wilde zwemmen dat hij te vroeg vertrok?





Hem dit helaas een diskwalificatie AA opleverde in plaats van een snelle tijd?
Verder nog Mick S, Mick K en Tycho deze afstand zwommen?
Mick S een mooie nieuwe zwembroek heeft?



Na de pauze Anouk de S, Fenna, Lynn en Esmée 100 meter rugslag zwommen?



Mies, Léon, Jelmer en Ties A hun best deden op de 50 meter vlinderslag?



Iris als enige van De Ward in deze leeftijdscategorie de 100 meter vrije slag mocht
zwemmen?



Mees, Kiran en Twan 100 meter schoolslag zwommen?




Noor, Sofie en Emma de moeilijke opgave hadden om 100 meter vlinderslag te zwemmen?
Ze dit alle drie voor de eerste keer deden en een mooie nieuwe tijd neerzetten?



Voor Wesley, Ties H, Rick M, Jon, Tim S en Dominique 200 meter vrije slag op het
programma stond?
Dominique zich vergiste in het aantal banen, maar gelukkig wel heel goed de afstand uit
zwom?




















Tot slot de 200 meter vlinderslag, ja jullie lezen het echt goed, gezwommen werd door de
meiden en jongens junioren 1 en 2?
Bij de meiden Eline, Fleur, Anniek, Esmee en Anne de uitdaging aangingen?
Het voor Eline, Fleur en Anniek de eerste keer was en ze het super deden?
Esmee en Anne hun tijden heel goed verbeterden?
Esmee een PR zwom van 11 seconden en Anne van 20 seconden?
Bij de jongens Tycho, Cas, Mick K en Mick S deze afstand zwommen?
Voor Tycho en Mick S dit de eerste keer was?
Mick S zelfs de zilveren medaille mocht ophalen, omdat hij een geweldige tijd van 3.08.80
zwom?
Tycho een hele mooi nieuwe tijd zwom?
Mick K 14 sec sneller was dan de vorige keer en Cas 29 sec?
De wedstrijd hierna afgelopen was?
Er hele mooie PR’s zijn gezwommen?
Er ook verschillende medailles zijn behaald?
We alle zwemmers feliciteren met hun prestaties?
We ook weer de coaches, officials en het publiek bedanken?
In de komende weken alleen nog limietwedstrijden zijn waarvoor je op hebt moeten geven?







We dus alvast iedereen fijne feestdagen wensen en een gelukkig, gezond en sportief 2016?
We vanaf januari graag bij elke wedstrijd de pen door willen geven?
Iedere wedstrijd zo door een andere zwemmer (bijvoorbeeld samen met zijn/haar ouders)
geëvalueerd wordt door middel van een leuk verhaal, tekening, etc. etc?
Dit verhaal, deze tekening of andere creativiteit naar keuze opgestuurd wordt naar alle
zwemmers tezamen met de uitslag?
We aan zullen geven wie de eer heeft om te starten in 2016?

