Gelderse Zomer Kampioenschappen 2017

In de weekenden 20, 21 en 27, 28 mei werden in het zwembad Nijmegen West (50 meter zwembad)
de Gelderse Zomer Kampioenschappen gezwommen voor de junioren, jeugd en senioren. Om
hieraan deel te mogen nemen moet je een limiet gezwommen hebben. De limieten worden van
tevoren door de KNZB vastgesteld. Om mee te mogen doen met deze kampioenschappen is dus al
heel erg leuk, want zo kun je meten aan de andere zwemmers uit je leeftijdscategorie binnen
Gelderland.
De zwemmers die mee mochten doen op een of meerdere afstanden: Mick S., Mathijs, Liz, Eline,
Anniek, Kyra H., Mick van K., Stephan, Esmee, Anne, Tycho, Sanne van K., Ilse, Jon.
Mick S. mocht van De Ward als eerste starten op…. jawel de 200 meter vlinderslag. En geloof het of
niet: hij ging er meteen met een zilveren plak vandoor. Alhoewel meteen…. Mick was niet aanwezig
bij de prijsuitreiking, dus het duurde eventjes voor hij de plak van Evert overhandigd kreeg. Ook
Mathijs startte op de 200 meter vlinderslag en hij werd in een mooi pr vierde in zijn
leeftijdscategorie.
Liz zwom de 100 meter rugslag en werd zesde van Gelderland bij de junioren 1. Bij de meiden van
een jaartje ouder werden Eline en Anniek respectievelijk tiende en elfde. Kyra H. werd bij de jeugd 1
zesde van Gelderland.
Op de 100 meter schoolslag werd de tweede medaille voor De Ward behaald: Mick van K. zwom de
derde tijd bij de junioren 3 en Cas werd in dezelfde leeftijdscategorie mooi zesde. Dat het beter gaat
met de knie van Stephan bewijst wel de zilveren plak en een geweldig pr op de 100 meter schoolslag
bij de jeugd 1!
Liz mocht ook starten op de 400 meter vrije slag. Ze zwom daarbij een heel mooi pr en werd vijfde.
Ook Esmee zwom deze afstand en werd twaalfde van Gelderland.
Die gewonnen medaille van Mick van K. smaakte naar meer, maar helaas ging hij bij de 100 meter
vlinderslag te vroeg weg van het startblok waardoor hij in plaats van een mooie tijd een AA achter
zijn naam kreeg. Mathijs zwom maar iets boven zijn pr en werd negende bij de junioren 4, net als
Stephan bij de jeugd 1.
Bij de 4x100 meter wisselslag meisjes junioren 3 en later zwom Eline de 100 meter rugslag, Anne de
100 meter schoolslag, Esmee de 100 meter vlinderslag en Anniek de 100 meter vrije slag. De meiden
werden samen vijfde van Gelderland!
Hierna kwam er een jongensestafette, namelijk de 4x200 meter vrije slag. Mathijs beet het spits af,
gevolgd door Mick S., Tycho en Mick van K.. De jongens zwommen naar een hele mooie vierde
plaats!
Eline mocht, als enige meisje van De Ward, starten op de 50 meter schoolslag en werd elfde.
Stephan zwom ook een 50 meter nummer, namelijk de 50 meter vrije slag. Hij zwom een tel boven
zijn pr en werd heel mooi achtste. Mathijs mocht deze afstand ook zwemmen en zwom naar een
negentiende plaats op de ranglijst. Mick van K. werd zevende in zijn leeftijdscategorie. Tycho
verbeterde zijn tijd goed en werd negende.

Mick van K. werd vijfde op de 50 meter rugslag in een mooi pr.
Bij de 200 meter rugslag startte Mathijs en hij werd daarop vijfde.
Ook op de 100 meter vrije slag verbeterde Tycho zijn tijd geweldig en hij werd zesde. In dezelfde
leeftijdscategorie werd Mick S. negentiende. Ook Mick van K. had de vaart er heel goed in op deze
afstand en hij werd in een mooi pr zesde. Cas verbeterde zijn tijd net niet en werd achttiende. Dat
Mathijs een hele spurt maakt is wel te zien aan zijn gezwommen tijd: maar liefst een pr van bijna 2
seconden! Stephan zwom weer onder de minuut en werd vijfde bij de jeugd 1.
Op de 200 meter vrije slag mocht Anniek starten. Ze werd vijfde op deze afstand. Kyra zwom bij de
jeugd 1 naar een zilveren plak toe. Geweldig!
Hierna was de 200 wisselslag aan de beurt voor de heren. Mick van K. viel alweer in de prijzen:
ditmaal een welverdiende zilveren medaille! Mathijs zwom een pr van meer dan 7 (!!!!) seconden en
werd vierde bij de junioren 4. Stephan werd zesde bij jeugd 1.
Mick van K., Tycho. Mathijs en Stephan zwommen bij de junioren 1 en ouder de 4x200 meter vrije
slag. Altijd leuk zo’n estafette! En een derde plek voor deze heren is natuurlijk heel mooi
meegenomen! Top!
Bij de 400 meter vrije slag zwom Mick S. naar een negende plaats. Mick van K. werd net vierde, het
scheelde echt maar heel weinig met de derde plek. Stephan won een bronzen plak op deze afstand.
Kyra zwom de 100 meter vlinderslag en werd vierde van Gelderland!
Stephan won wederom naar een bronzen medaille, ditmaal op de 50 meter schoolslag! Mick van K.
werd in een mooi pr vierde. Tycho werd negende.
Bij de jeugd 1 meiden 50 meter vrije slag mochten maar liefst drie zwemsters van De Ward starten:
Kyra werd achtste, Ilse werd zeventiende en Sanne van K. werd eenentwintigste. Esmee zwom maar
0,01 boven haar pr en werd twintigste bij de junioren 3. Eline zwom een pr op deze afstand en werd
zeventiende en Anniek werd achttiende bij de junioren 2. Bij de junioren 1 zwom Liz een heel mooi
pr en werd vierde.
Hierna waren de jongens weer aan de beurt voor de 50 meter vlinderslag. Stephan werd achtste bij
jeugd 1, Mathijs achtste bij junioren 4, Mick van K, zevende bij junioren 3 en Mick S. dertiende bij de
junioren 2.
Eline werd vierde van Gelderland op de 50 meter rugslag!
Liz zwom een hele mooie tijd op de 200 meter rugslag. Ze verbeterde haar tijd met 10 seconden en
het leverde haar een bronzen plak op. Deze tijd zorgde er tevens voor dat ze op deze afstand mocht
starten op de NJJK! Bij de junioren 2 werd Anniek vijfde op deze afstand.
Mick van K. breidde zijn prijzenkast nog verder uit: hij werd tweede op de 200 meter schoolslag.
Liz zwom in GEWELDIGE tijd op de 100 meter vrije slag naar de derde plaats. Ze zwom maar liefst
bijna zeven seconden van haar pr af naar een tijd van 1.07.85. Dit leverde een ticket op voor de NJJK
op deze afstand (en de 200 meter vrije slag). Anniek eindigde als vijftiende. Bij de junioren 3 werd
Esmee zeventiende en Anne eenentwintigste. Kyra zwom als enige van De Ward een snellere tijd dan
Liz en werd zesde bij de jeugd 1 en Ilse werd daar zeventiende.

Jon werd vijfde op de 200 meter vrije slag. Tycho en Mick S. werden, bij de junioren 2, respectievelijk
tiende en veertiende. Beiden zwommen een mooi pr! Mick van K. werd zesde. Stephan werd bij
jeugd 1 vijfde.
Tot slot mocht Liz nog starten op de 200 meter wisselslag. Ze zwom wederom een pr en werd zesde.
Proficiat allemaal! Alle zwemmers mogen heel trots zijn op zichzelf en kunnen terugkijken op een
mooi kampioenschap. Er zijn veel pr’s gezwommen in dit 50-meter bad. In totaal zijn er 11 medailles
behaald. Bij de heren 4 zilveren en 4 bronzen, bij de dames 1 zilveren en 2 bronzen. In het
totaalklassement is De Ward als eenentwintigste geëindigd.
Tot volgend jaar maar weer allemaal!

