Miniorencircuit deel 1, dd 10-10-2015
Vandaag werd het eerste deel van het miniorencircuit (voor minioren en junioren 1 en 2)
gezwommen in het zwembad de Grote Koppel in Arnhem voor de jongens van jaargang 2002-2007
en de meisjes van jaargang 2003-2008. De deelnemende verenigingen waren De Ward, Zvw ’74,
Aquapoldro, De IJsselmeeuwen, ESCA Zwemmen, Ndd, DZ&PC De IJsel.
Er werd begonnen met de 100 meter vrije slag voor de jongens van 2004 (de zogenaamde jongens
minioren 6). Hierbij mochten een heleboel jongens van De Ward starten. Tim was heel vlug weg na
(of toch voor?) de start. Gelukkig geen diskwalificatie, maar een mooie nieuwe tijd. Ook voor Rick
een mooie nieuwe tijd en een vierde plek, maar net 0.06 seconden achter de nummer 3. Ties H.
verbeterde zijn PR met precies 4 seconden. Wesley verbeterde zijn tijd ook al zo goed (bijna 20
seconden). Parker zwom voor De Ward een nieuwe tijd. Dominique verbeterde zijn PR ietsjes en
werd vijfde. Jon had de vaart er goed in. Net geen PR, maar wel een gouden plak! Proficiat allemaal!

Hierna waren de meiden van 2005 aan de beurt (meisjes minioren 5). Sofie verloor helaas het
brilletje bij de start. Deze bleef half over haar mond hangen, maar Sofie zwom goed door. Samen
met Noor maakte ze er een spannende strijd van. Sofie eindigde net 0.45 seconden voor Noor. Ook
Nienke ging als een speer. Ze zwom net geen PR, maar ze eindigde in het eindklassement wel boven
Sofie en Noor.
Toen mochten de jongste jongens van De Ward (jaargang 2006 en 2007, jongens minioren 2,3 en 4)
de 100 meter vrije slag zwemmen. Meteen vier banen voor deze jonge jongens! Nirad en Ties
zwommen de schoolslag. Dit mag bij de vrije slag, maar over het algemeen is de crawlslag sneller.
Léon had een geweldige eindsprint en werd eerste in een geweldig PR. Jelmer eindigde daarna en
werd tweede. Het podium kwam helemaal vol te staan met zwemmers van De Ward, want Jessey
werd derde! Nirad zwom een nieuwe tijd en Ties A. verbeterde zijn tijd met 13 seconden. Klasse
jongens!

Ook de jongste meisjes (2007 en 2008) mochten meteen vier banen zwemmen, namelijk de 100
meter schoolslag. Bij de meisjes minioren 2 en 3 mochten Esmée P., Fenna, Lynn, Anouk de S. en
Bente starten. Fenna mocht in de pauze op het hoogste podium om de gouden medaille omgereikt
te krijgen in een mooie nieuwe tijd. De andere meiden hadden deze afstand ook nog niet
gezwommen, dus ze zetten allemaal een nieuwe tijd neer. Knap gedaan meiden! Het is niet niks om
meteen vier banen schoolslag te zwemmen op 7/8 jarige leeftijd!

De 100 meter vrije slag voor de jongens van 2005 (minioren 5) werd gezwommen door Mees, Twan
en Kiran. Mees zwom een geweldig PR (-25 seconden!). Kiran kwam niet in de buurt van zijn PR
(blessure). Twan verbeterde zijn tijd wel en mocht zelfs een bronzen plak in ontvangst nemen.

Bij de meisjes minioren 4 (2006) zwommen Iris en Lois de 100 meter schoolslag. Iris zwom een hele
mooie race. Ze lag steeds ruim op kop en werd in een tijd van 1.54.04 eerste. Een verbetering van
maar liefst 19 seconden. Ook voor haar dus de hoogste trede van het podium! Lois had de vaart er
ook al in zitten en verbeterde haar PR met 15 seconden!

Tycho, Mick S., Mick van K., en Cas (2002 en 2003) mochten bij de jongens junioren 1 en 2 starten op
de 200 meter rugslag. Tycho had nog geen tijd staan en moest daardoor zwemmen in serie 1. Hij
ging als een speer en werd met zijn mooie tijd derde! Mick S. mocht in de tweede serie starten en hij

zwom een mooie nieuwe tijd en behaald een vierde plek. Mick van K. en Cas zwommen in de derde
en laatste serie. Mick van K. verbeterde zijn oude tijd enorm (-13 seconden)en werd tweede! Weer
twee jongens op het podium! Cas eindigde op een vijfde plek, ook in een PR!

Hierna waren de meisjes junioren 1 en 2 (2003 en 2004) aan de beurt voor de 200 meter rugslag.
Een hele zit, want er waren maar liefst 7 series! Er waren 42 inschrijvingen! Anne werd vijfde en
verbeterde haar tijd met 7 seconden, Anniek volgde vlak daarna op de zesde plek in een nieuwe tijd,
zevende werd Eline in ook een nieuwe tijd. Dit belooft wat voor de volgende keer dat deze afstand
wordt gezwommen! Ook Esmee verbeterde haar tijd (-1 seconde), net als Fleur (-18 seconden). Kindi
en Claudia zetten een nieuwe tijd neer op deze afstand.
Na de pauze en de prijsuitreiking was het tijd voor de 100 meter rugslag voor de jongens minioren 6.
Jon werd eerste en Dominique tweede. Rick zat weer vlak achter de nummer 3, op de vierde plaats.
Tim en Parker zetten een nieuwe tijd neer op deze afstand. Ties verbeterde zijn tijd met 11 seconden
en ook Wesley verbeterde zijn tijd flink (8 seconden). Dominique: jammer dat je niet met de, door
Kindi gemaakte, staartjes op de foto bent gegaan ;-)!

Toen waren de meiden minioren 5 weer aan de beurt voor de 100 meter vrije slag. Noor was het
beste meisje van De Ward, gevolgd door Sofie en Nienke. Noor en Sofie verbeterden hun PR.
Hierna kwamen de jongens minioren 2, 3 en 4. Léon ging er alweer met de winst vandoor. Hij was de
snelste op de 100 meter rugslag. Jelmer werd tweede. Ties werd vierde en Jessey en Nirad zesde en
zevende.

Op de 50 meter vlinderslag voor meisjes minioren 2 en 3 startten Esmée en Lynn. Zo knap! Twee
meisjes van 7/8 jaar die twee banen vlinderslag zwemmen! Helaas werd er streng beoordeeld en
kregen beide dames een diskwalificatie achter hun naam. Maar nogmaals: heel knap gezwommen
allebei!
Bij de 100 meter rugslag voor jongens minioren 5 was er weer een podiumplaats! Twan zwom een
PR en werd tweede! Kiran verbeterde zijn tijd niet. Mees zwom 13 seconden sneller dan de vorige
keer.

Hierna kwam de 50 meter vlinderslag voor de meisjes minioren 4. Wat een spannende strijd tijdens
de meiden! Tussen de nummer 1 en de nummer 3 zat maar 0.13 seconden! Iris veroverde goud en
Lois werd derde! Knap hoor dames! En wat staan ze trots op de foto!

Toen was het weer tijd voor de 200 meter nummers. Eerst voor de jongens junioren 1 en 2. Mick van
K. zwom geweldig en dit resulteerde in een gouden plak. Cas volgde 10 seconden later, maar met

deze tijd werd hij derde en mocht dus ook het podium op! Tycho werd vierde, Sven zesde, Mick S.
achtste. Alle drie in een nieuwe tijd, aangezien ze deze afstand nog niet eerder hadden gezwommen.

Na de jongens mochten de meisjes junioren 1 en 2 startten op de 200 meter schoolslag. Anne zwom
geweldig in het grote deelnemersveld en mocht een bronzen plak in ontvangst nemen. Ze
verbeterde haar tijd met maar liefst 16 seconden. Eline werd zevende in een mooie nieuwe tijd.
Esmee verbeterde haar tijd en werd tiende. Anniek werd met haar nieuwe tijd vijftiende, Kindi
vierentwintigste, Britt dertigste en Claudia vierendertigste. Fleur maakte meer
vlinderslagbeenslagen na de start en/of keerpunt en werd helaas gediskwalificeerd.

Het programma was hierna bijna ten einde. De jongens minioren 6 zwommen nog de 100 meter
schoolslag. Dominique werd eerste en Rick derde! Parker werd vierde in een nieuwe tijd. Ties en
Wesley verbeterden hun tijden goed! Tim zette een nieuwe tijd neer. Jon heeft helaas het keeren/of eindpunt met een hand aangetikt en werd daarom gedist.

Tot slot nog de 100 meter rugslag voor de meisjes minioren 5. Noor verbeterde haar tijd goed (-3
seconden). Sofie haalde zelfs 6 seconden van haar tijd af, maar Nienke spande de kroon met een
verbetering van 16 seconden.
De ‘oogst’ van vandaag: 21 medailles, waarvan 9 gouden, 5 zilveren en 7 bronzen en heeeeel veel
PR’s! Knap gedaan allemaal!
Ik heb al weer zin in deel 2. Jullie ook?
Antwan van Engen: bedankt voor het maken en doorsturen van de foto’s! Het is altijd leuk om wat
beeldmateriaal in het verslag te verwerken!
Groetjes,
Janneke

