Wist je dat?



































De Ward de laatste wedstrijd in de Gelderse B-competitie mocht organiseren op 2-4-2016?
Deze wedstrijd werd gezwommen in het zwembad in Westervoort?
De kinderen daar zelfs de beschikking hadden over picknicktafels?
Het voor de zwemmers, officials, kaartjeslopers, voorstart, speaker en trainers/coaches wel
erg heet was in het bad?
De juryleden het juist erg koud hadden in het juryhok?
De deelnemende verenigingen, zoals alle 5 keren, De IJsselmeeuwen, Rzc, Ndd en De Ward
waren?
Mies, Esmée, Fenna, Lynn, Sander, Nirad, Bente, Anouk de S., Mara en Annelotte deze dag,
als de jongsten onder ons, mochten starten met de 50 meter rugslag?
Het de eerste keer was voor Mara en Sander?
Ze het super gedaan hebben, net als de rest van de jongens en meiden?
De top 3 er als volgt uit zag: Mies, Esmée en Fenna?
Annelotte haar tijd helaas niet verbeterde vanwege een dis?
Hierna de 50 meter vlinderslag kwam voor de minioren 4 en 5?
Hierop startten: Emma, Liz, Noor, Iris, Nienke, Lois, Sofie, Nienke, Mees, Twan, Léon, Ties A.,
Jessey, Jelmer en Kiran?
Liz en Nienke een nieuwe tijd neerzetten?
Er verbeteringen waren voor Emma, Noor, Iris, Nienke, Mees, Twan en Léon?
Léon met zijn tijd de grootste verbetering behaalde van vandaag?
Er ook 4 dissen waren voor de jongens van De Ward?
Er tijdens de training zeker gewerkt gaat worden aan de techniek en de starts?
Hierna de 100 meter rugslag werd gezwommen in de leeftijdscategorie dames senioren 2 en
later en de jongens jeugd 2 en later?
Aniek, Anouk J. en Eline heel dicht bij elkaar zaten, waarbij Aniek het clubrecord verbeterde?
Tycho, Mick van K., en Ties allen een pr zwommen?
Tycho het clubrecord verbeterde op de 100 meter rugslag?
Toen de 100 meter schoolslag voor dames en heren senioren open aan de beurt was?
Hierbij Eva, Anne, Kirsten, Rick de V. en Antwan (ja, onze ‘master’/trainer/coach/voorzitter!)
zwommen?
(Nog lang geen ‘senior’ ;-) ) Anne, net als Kirsten, hun beste tijd aanscherpten?
Kyra, Esmee, Fleur, Mick S., Rick M en Jon van start gingen op de 100 meter vlinderslag?
Fleur een nieuwe tijd neerzette?
Jon als enige een pr zwom, maar deze niet gold vanwege bewegen voor de start
(diskwalificatiecode AA)?
Hierna Anniek, Eline, Sanne, Claudia, Tycho, Dominique en Tim de 100 meter wisselslag
zwommen?
De pr’s door Anniek, Eline, Claudia en Tycho (heel flink) verbeterd werden?
Tycho het tweede clubrecord zwom vandaag op deze afstand?
Sanne een nieuwe tijd neerzette?
Dominique en Tim geen tijd achter hun naam kregen vanwege een dis?
Net voor de pauze nog de 200 meter schoolslag werd gezwommen?



































Bij de dames de drie A’tjes mochten starten: Aniek, Anouk J. en Anne, waarbij Aniek een
clubrecord zwom?
Bij de heren Mick van K., Cas en Yannick aan de bak moesten?
Ze alle drie heel mooi hun tijd verbeterden?
In de pauze er in het juryhok lekker koel drinken, drop, nootjes, pepsils, kaas, tomaatjes en
schijfjes komkommer klaar stonden voor de officials?
Hierna de beurt was voor de allerjongsten op de 50 meter vrije slag?
De uitslag als volgt was voor De Ward: Mies (met clubrecord), Fenna, Esmée, Lynn, Bente,
Sander, Anouk de S. en Mara?
Annelotte en Nirad helaas onderaan stonden, zonder tijd, vanwege een valse start?
Toen de 100 meter schoolslag op het programma stond voor de meisjes en jongens minioren
4 en 5?
Er verbeteringen waren voor Nienke, Liz, Iris, Noor, Lois, Kiran (clubrecord!), Mees, Léon en
Ties A.?
Sofie, Emma, Nienke, en Twan hun tijd (net) niet verbeterden?
Jessey en Jelmer helaas niet met een tijd in het eindklassement voorkwamen vanwege een
dis?
Hierna de senioren aan de beurt waren op de 200 meter wisselslag?
Kyra, Eva, Kirsten, Antwan en Rick van de partij waren voor De Ward?
Eva een clubrecord zwom en Rick zijn tijd heel mooi verbeterde?
Anniek, Esmee, Claudia, Sanne, Cas, Ties en Tim de eer hoog hielden op de 50 meter
vlinderslag?
Anniek, Sanne en Cas een pr zwommen?
Tim een nieuwe tijd neerzette?
Hierop volgend de 50 meter vrije slag werd gezwommen door Anouk J, Aniek, Eline, Tycho,
Mick van K., Yannick en Dominique?
Aniek en Tycho het clubrecord verbeterden in het leeftijdscategorie?
Dit het derde gesneuvelde clubrecord voor Tycho en Aniek betekent?
Ook Anouk en Mick van K. hun tijd verbeterden en Dominique een nieuwe tijd zwom?
Kyra, Anne, Fleur, Jon, Mick S. en Rick M. de 50 meter rugslag mochten zwemmen?
Kyra het clubrecord liet sneuvelen en Fleur haar pr aanscherpte?
De laatste programma’s voor de afsluitende Zweedse Estafette de 50 meter vlinderslag was
voor de senioren?
Eva, Kirsten, Antwan en Rick de V. streden voor de punten op deze afstand?
Kirsten een mooi pr zwom, net als Rick!?
Tot slot de gemengde estafette 8x50 meter vrije slag gezwommen werd?
De deelnemers voor De Ward waren: Kyra, Mick S., Aniek, Mick van K., Anouk, Rick, Eva en
Antwan?
Ze hun inschrijftijd met ruim 5 seconden verbeterden en naar een derde plek zwommen?
We de zwemmers, officials en coaches bedanken voor de gezellige wedstrijd?
We iedereen die deze wedstrijd mogelijk heeft gemaakt hartelijk willen bedanken?
We zonder hulp natuurlijk geen wedstrijd kunnen organiseren?
Het nu wachten is tot de andere verenigingen hebben gezwommen, zodat we weten hoe we
zijn geëindigd in het totale klassement van de Regio Oost B-competitie?

