Landelijke verenigingscompetitie deel 3
Op 18 januari 2015 werd er door de wedstrijdzwemmers van de Ward gezwommen in Doesburg, net
als de ploegen van Wijchen, De Blauwe Schuur en de thuisploeg DWV. Er waren helaas behoorlijk wat
afmeldingen/zieken wat zorgde voor heel wat gepuzzel voor de wedstrijdcommissie/trainers. Welke
zwemmers kunnen beter in een andere leeftijdsgroep mee zwemmen, zodat het puntverlies zo klein
mogelijk is? De estafettes werden gelukkig opgevuld. Kim zwom mee in een andere categorie en zelfs
Antwan zwom mee bij de heren! Super! De volgende keer weer?
Er werd begonnen met de estafette 4x100 meter wisselslag voor de heren. Sascha, André, Niels en
Stephan verbeterden hun oude tijd. Dit leverde een ijsje op voor dit viertal, op kosten van Patricia!
De dames Kirsten, Aniek, Anouk en Niene zwommen de 4x100 meter vrije slag en eindigden op de
derde plek.
Anne, Eline, Iris, Anniek en Claudia zwommen de 50 meter schoolslag. Anne (-2,2 seconden en een
verovering van het clubrecord!), Eline (nieuw clubrecord met -0,17 seconden) en Iris (-0,2 seconden)
zwommen een hele mooie nieuwe PR. Yeah, dat betekende frietjes als avondeten, niet waar Eline?
Ook Kiran, Dominique, Twan en Mati zwommen de 50 meter schoolslag. Dominique en Mati
verbeterden hun tijd met 2 seconden.
De 50 meter vlinderslag werd gezwommen door Kim (clubrecord!), Esmee, Frédérique en Britt.
Frédérique zwom een nieuwe tijd en de andere meiden zwommen een mooie PR!
Sem, Sven en Tycho mochten ook de 50 meter vlinderslag zwemmen. Sem tikte helaas met 1 hand
aan en werd hierdoor gedist. Tycho en Sven verbeterden allebei hun tijd!
Aniek, Veerle en Kindi zwommen de 50 meter rugslag. Kindi had nog geen tijd staan, maar nu wel!
Aniek (-3 seconden!) en Veerle verbeterden hun PR.
Natuurlijk mochten de jongens ook 50 meter rugslag zwemmen. Na een valse start waarbij Stephan
doorzwom (ik heb goed naar je geluisterd Patricia, ik zal hier verder niets meer over zeggen haha),
maar ‘gered’ werd door de valse start lijn, werd er door Stephan en Mick goed gezwommen. Stephan
zwom 3 seconden van zijn tijd af en Mick maar liefst bijna 6 seconden.
Kirsten en Fleur (met een mooi nieuw zwempak) mochten 50 meter vrije slag zwemmen. Beide
dames zaten net iets boven hun PR.
André, Robin en Cas mochten ook 50 meter vrije slag zwemmen. André verbeterde zijn tijd ietsjes en
dat leverde een nieuw clubrecord op. Robin zwom maar liefst 5 seconden van zijn tijd af en Cas bijna
1 seconde.
De 100 meter schoolslag was voor Anouk, Niene, Birgit en Noor. Noor zwom een nieuwe tijd.
Antwan en Sascha zwommen de 100 meter schoolslag bij de heren. Iedereen stond de heren aan te
moedigen langs de kant. Mooi om te zien! Antwan zwom een hele mooie tijd van 1.19.91 en dat
leverde een nieuw clubrecord op!

De 100 meter rugslag werd gezwommen door Anne (-4 seconden), Anniek (nieuw clubrecord met -2
seconden), Eline (-4 seconden), Iris en Claudia (-ruim 1 seconde). Het podium bestond uit alleen maar
De Ward-meiden (1: Anne, 2: Anniek, 3: Eline)!
Twan, Dominique, Kiran en Mati mochten ook de 100 meter rugslag zwemmen. Twan verbeterde zijn
tijd met maar liefst 4 seconden en werd eerste, Dominique werd tweede. Mati werd helaas gedist.
Kim, Frédérique, Esmee en Britt startten op de 50 meter vrije slag. Esmee zat net iets onder haar
oude PR, Britt zwom 4 seconden van haar tijd af.
Voor de jongens zwommen Tycho, Sven en Sem de 50 meter vrije slag. Alle drie verbeterden ze hun
tijd!
De 100 meter wisselslag was voor Aniek, Veerle en Kindi. Kindi zwom een nieuwe tijd en Aniek zwom
maar liefst 7 seconden van haar tijd af.
Stephan en Mick zwommen deze afstand ook. Mick zwom ruim 5 seconden sneller dan zijn oude tijd
(dat werd pizza vanavond! en dat leverde een mooi clubrecord op.
De 100 meter rugslag werd gezwommen door Kirsten en Fleur. Fleur zwom 6 seconden van haar
oude tijd af.
André, Robin en Cas mochten ook de 100 meter rugslag zwemmen. Robin verbeterde zijn tijd flink
met bijna 4 seconden, ook Cas verbeterde zijn tijd en dat leverde een nieuw clubrecord op.
Anouk, Birgit, Niene en Noor zwommen de 100 meter vrije slag. Noor zwom 23 seconden van haar
oude tijd af.
Ook de heren Niels, Antwan en Sascha mochten deze afstand zwemmen. Alle drie werden ze flink
aangemoedigd door de Ward zwemmers!
Kim, Aniek, Kirsten en Veerle zwommen de estafette 4x 50 meter wisselslag en werden mooi tweede.
Tot slot de gemengde estafette 4x25 meter schoolslag voor Tycho, Anne, Sven en Esmee. Het was tot
het eind heel spannend, maar De Ward won heel ruim (zeker omdat Wijchen gedist is).
Zwemmers, coaches, officials aan de badrand en in de jury, publiek hartelijk bedankt voor de leuke
wedstrijd! Astrid proficiat met het behalen van je 3tje! Nog heel veel klokplezier gewenst! Alle
zieken/geblesseerden van harte beterschap!

