Nationale zwemcompetitie deel 5, dd 16-04-2016

Vandaag werd het laatste deel van de Nationale zwemcompetitie gezwommen in het
spiksplinternieuwe zwembad in Culemborg. Een mooi 8-banenbad met fijne verstelbare
startblokken.
De wedstrijd begon wat later. Het was voor de zwemmers moeilijk om een plekje te vinden om te
zitten, want de tribune was inmiddels volgelopen met toeschouwers. Ook het omlaag zetten van de
bodem nam aardig wat tijd in beslag, net als het klaar maken van het bad, waardoor er pas later
ingezwommen kon gaan worden.
Er werd gestart met de estafette 4x50 meter wisselslag voor de jongens jeugd 2 en later. Jon, Mick
van K., Mick S. en Tycho mochten deze estafette in deze volgorde zwemmen. Ze werden mooi derde.
Hierna mochten de meiden jeugd 2 en later de 4x50 meter vrije slag zwemmen in de volgorde: Eline,
Esmee, Aniek en Kyra. Ze zwommen een tijd net onder de inschrijftijd en werden knap tweede. Op
de facebookpagina van De Ward zijn de filmpjes te bewonderen van deze twee estafettes!
De 50 meter vlinderslag meisjes junioren 1 en later en jongens minioren 6 en later stonden voor
Nienke M., Sofie, Noor, Emma, Anniek, Eline, Liz, Mati, Dominique, Mees, Kiran en Twan op het
programma. Anniek werd eerste met een tijd net boven haar pr en Eline werd derde op deze, voor
haar, niet favoriete afstand in een mooi pr. Liz, Noor, Nienke M., Mati en Dominique zwommen ook
een mooi persoonlijk record. Sofie en Twan werden helaas gediskwalificeerd.
Britt, Claudia, Esmee, Kyra, Anne, Parker, Tim, Ties H., Wesley, Jon en Sven mochten starten op de
200 meter vrije slag bij de meisjes junioren 3 en later en de jongens junioren 2 en later. Kyra
eindigde op een mooie eerste plaats bij de meisjes. Alle meiden verbeterden niet hun tijd, maar de
jongens daarentegen zwommen allemaal een geweldig pr! Knap hoor!
Hierna was het tijd voor de meisjes jeugd 2 en later en de jongens junioren 4 en later om de 100
meter wisselslag te zwemmen. Sanne heeft de rittenkaart ‘bril af tijdens de wisselslag’ inmiddels vol,
want ook vandaag kon ze een vakje afkruisen ;-). Toch zwom ze een mooi pr. Ook Fleur en Aniek
(eerste plaats) verbeterden hun oude tijd, net als Cas, Mick S.. Jarno had nog geen tijd staan op deze
afstand voor De Ward. Hij heeft vandaag een mooie nieuwe tijd gezwommen. Tycho zwom exact
dezelfde tijd als zijn inschrijftijd. Hoe knap is dat ;-)?
Kirsten was de enige van De Ward die bij de dames senioren 2 en later startte op de 100 meter
rugslag. Bij de jongens jeugd 2 en later waren het Rick M., Yannick en Mick K. die hun best deden om
hun oude tijd te verbeteren. Mick K. zwom een mooi pr. Yannick had nog geen tijd staan voor De
Ward, dus hierbij zwom hij een nieuwe tijd.
Bij de dames senioren open mochten Anouk en Eva starten op de 200 meter wisselslag en bij de
heren waren het Antwan en Sascha die van start gingen. Eva werd mooi derde en Anouk vierde.
Antwan werd derde in een mooi pr.
Toen stond de 100 meter vrije slag op het programma voor de meisjes junioren 1 en later en de
jongens minioren 6 en later. Nienke M., Sofie, Emma, Liz, Eline, Anniek en Noor mochten bij de
meisjes starten. Nienke M. zwom, met een geweldige eindsprint, een pr, net als Sofie, Eline, Anniek
en Liz. Eline werd eerste en Anniek tweede. Bij de jongens waren Mees, Mati, Kiran, Twan en
Dominique van de partij, maar verbeterden hun oude tijd allemaal niet. Twan werd tweede.

Bij de meisjes junioren 3 en later en de jongens junioren 2 en later zwommen Claudia, Britt, Kyra,
Anne, Esmee, Wesley, Ties H., Tim, Parker, Sven en Jon de 50 meter schoolslag. Kyra, Brit, Claudia,
Jon, Sven en Wesley verbeterden mooi hun tijd. Wesley zwom op deze afstand zelfs de grootste
verbetering van vandaag.
Hierna werd de 200 meter rugslag gezwommen in de leeftijdscategorie meisjes jeugd 2 en later en
de jongens junioren 4 en later. Bij de meiden zwommen Sanne, Aniek en Fleur. Ze verbeterden alle
drie hun tijd. Aniek werd tweede. Bij de jongens mochten Cas, Jarno, Tycho en Mick S. starten. Tycho
en Cas zwommen een pr, helaas werd Jarno gedist.
Kirsten was weer de enige van De Ward die de 100 meter vrije slag mocht zwemmen bij de dames
senioren 2 en later. Ze verbeterde mooi haar inschrijftijd! Bij de jongens jeugd 2 en later was er een
breder deelnemersveld, namelijk Yannick, Rick M. en Mick van K. mochten hierbij starten. Yannick
zwom maar liefst 9 seconden van zijn inschrijftijd af.
Daarna was het mooie sprintnummer 50 meter vrije slag voor de dames en heren senioren open. Bij
de dames gingen Anouk en Eva van start. Eva won de wedstrijd overduidelijk in een pr! Er circuleert
een heel mooi filmpje op facebook ;-) van deze race. Antwan en Sascha mochten deze afstand ook
zwemmen. Sascha won de race van zijn trainer.
Met een mooie eindsprint van Mick van K. zwom de estafetteploeg 4x50 meter vrije slag zich naar
een eerste plek! Tycho was de startzwemmer, als tweede zwom Jon en als derde Mick S.. Goed
gedaan jongens!
De echte afsluiter was natuurlijk de gebruikelijke Zweedse estafette 8x50 meter vrije slag. De
volgorde van vertrek was: Sven, Kyra, Cas, Aniek, Yannick, Anouk, Sascha en tot slot Eva. Onder luid
gejuich ging iedereen van start en zwom het 8-tal naar een vijfde plaats.
Dit was het laatste deel van de Nationale zwemcompetitie. In het eindklassement is De Ward, heel
mooi, als derde geëindigd. Zoals Antwan zegt: In het eerste jaar dat we in deze klasse van de
Landelijke Eon zwemmen, is dat een zeer goede prestatie van alle zwemmers en zelfs beter dan we
aan het begin van dit seizoen verwacht hadden!!! is dit een geweldige prestatie. Proficiat allemaal!
Patricia werd vandaag beoordeeld voor een J. Ze is met vlag en wimpel geslaagd. Proficiat!
Iedereen die deze wedstrijd mogelijk heeft gemaakt weer hartelijk bedankt!

