Gelderse B Kampioenschappen 2017

Op 18 en 19 juni werden de Gelderse B Kampioenschappen gezwommen in Doetinchem. Hier
mochten de zwemmers starten als ze een limiet hadden behaald in het afgelopen jaar. Zoals de
naam al zegt: het is de B finale van Gelderland. Het is het laatste kampioenschap van dit
zwemseizoen.
Vele zwemmers van De Ward mochten starten bij dit kampioenschap. Helaas waren er ook
verschillende afzeggingen vanwege allerlei redenen, dus het was een heel gepuzzel om bijvoorbeeld
estafettes door te laten gaan.
Hierbij een verslag van deze wedstrijd. Veel leesplezier!
Mees Peters zwom op de 50 meter schoolslag bijna 2 seconden van zijn pr af en werd vierde bij de
minioren 6.
Bij de junioren 2 zwom Eline maar liefst meer dan 3 seconden van haar inschrijftijd af en won
daarmee een gouden plak! Bij de dames zwom Aniek een pr en ook Anouk zwom bij haar laatste
wedstrijd gewoon nog een seconde van haar tijd af! Geweldig hoor!
Ties Akkerman zwom ruim 4 seconden onder zijn oude pr op de 50 meter vrije slag en werd met
deze mooie tijd vierde.
Op de 100 meter vlinderslag zwom Ties Huisman naar de overwinning. Met maar liefst 6,5 seconden
verpletterde hij zijn oude record. Dominique werd helaas gediskwalificeerd.
Op de 50 meter rugslag bij de meisjes minioren 2 en 3 stonden maar liefst twee meiden van De
Ward op het podium! Geweldig joh! Femke Milder betrad het hoogste podium (bijna 7 seconden van
haar oude tijd af) en Anouk de Schrijver werd heel mooi derde in een pr van bijna 12 seconden!
Eline zwom op de 100 meter schoolslag weer een mooi pr en werd met deze tijd derde! Dus weer
een medaille erbij Eline! Vanwege een knieblessure was Anne helaas niet van de partij en moest dus
ook in haar leeftijdscategorie, junioren 3, de 100 meter schoolslag aan zich voorbij laten gaan. Eva is
back en dat liet ze ook zien op de 100 meter schoolslag! Een pr van meer dan 1,5 seconden en een
bronzen plak!
Dominique verdiende ook een bronzen medaille en wel op de 100 meter rugslag. Proficiat! In
dezelfde leeftijdscategorie werd Ties H. vijfde. Cas veroverde zilver op deze afstand en zwom, zo aan
het einde van het seizoen, ‘even’ 3,5 seconden van zijn oude tijd af. Mathijs zwom ook naar het
podium, het hoogste podium nog wel! Voor het eerst een tijd van, heel ruim, onder de 1.10,
namelijk 1.08.81. Proficiat! Stephan verbeterde zijn tijd niet, maar eindigde bij jeugd 1 wel mooi op
de tweede plaats. Gefeliciteerd!
Op de 50 meter vlinderslag liet Kyra H. zien dat ze veruit de snelste was. Proficiat met je gouden
plak!
Cas zwom een pr van 3 seconden op de 200 meter wisselslag en mocht alweer het podium op:
ditmaal op de derde plaats. Ties H. had de vaart er ook goed in en zwom 5 seconden van zijn oude
tijd af en mocht, net als al eerder op de vlinderslag, het hoogste podium beklimmen.
De estafettedames 4x100 meter vrije slag zwommen naar de tweede plaats. Top hoor Aniek, Anniek,
Kyra H. en Eva!

De heren van De Ward wonnen ook een medaille, brons, op de 4x100 meter wisselslag. Jon zwom de
rugslag, Mick van K. de schoolslag, Stephan mocht vlinderen en Mathijs sloot af met de vrije slag. Er
werd hard gezwommen, want ze zwommen meer dan 4 seconden van de inschrijftijd af!
Op de 100 meter vlinderslag voor jeugd 1 zwom Ilse naar een mooie zesde plaats.
Ties A. mocht weer het podium op. Ditmaal voor een hele mooie tijd op de 50 meter rugslag. Hij
haalde bijna 2,5 seconden van zijn oude tijd af en werd tweede. Stephan werd eerste op deze
afstand bij jeugd 1 met een mooi persoonlijk record!
De meisjes van De Ward zwommen de estafette 4x100 meter vrije slag. Helaas ontbraken Esmee
(herstel van operatie) en Anne (blessure), maar gelukkig kon de estafette doorgaan door Noor P. en
Fleur. Goed gezwommen dames en proficiat met jullie vierde plaats.
De jongens 4x100 meter wisselslag estafette leverde een gouden plak op voor Tycho, Cas, Mathijs en
Mick van K.. Ze verpletterden hun inschrijftijd met maar liefst 6,5 seconden.
Dominique en Ties H. zwommen allebei heel erg hard op de 100 meter schoolslag. Hun inspanning
werd zeker beloond, want na afloop mochten ze, respectievelijk, een gouden en zilveren medaille
ophalen! Ook Mathijs zwom een geweldige tijd en mocht een gouden plak in ontvangst nemen.
Aniek zwom een mooi pr op de 200 meter wisselslag en eindigde knap als zevende. Kyra werd derde
in haar leeftijdscategorie en zij verbeterde ook haar tijd. Ilse zwom net iets boven haar pr en werd
negende. Anniek verbeterde haar tijd en mocht een bronzen plak ophalen. Eline werd tiende op
deze afstand. Noor werd bij de junioren 1 eveneens tiende.
Tycho, Mathijs, Mick van K. en Stephan zwommen tot slot nog eventjes de 4x100 meter vrije slag.
Een spannende race waarbij ze alweer naar het podium mochten. Ditmaal mochten ze de bronzen
medaille ophalen.
De estafette 4x100 meter wisselslag leverde een mooi pr op voor Anniek, Eva, Aniek en Kyra. Knap
gedaan dames. Deze tijd leverde een vijfde plek op.
Iedereen proficiat met jullie behaalde resultaten! Hopelijk volgend jaar weer zo’n mooi
kampioenschap met nog meer deelnemers! Alle geblesseerden van harte beterschap. Voor nu alvast
een fijne vakantie en voor straks een goed begin van weer een leuk zwemseizoen.

