Minioren Circuit deel 2
Op zaterdag 13-12-2014 werd er weer een Miniorenwedstrijd gezwommen in de Koppel in Arnhem.
Hieraan mochten alle minioren en junioren 1 en 2 mee doen.
Iris de Schrijver beet het spits af in haar nieuwe badpak. Ze had van Sinterklaas een te klein badpak
gekregen, maar gelukkig kon die snel worden geruild. Een half uur voor vertrek werd dit prachtige
wedstrijdzwempak bezorgd door de postbode! Precies op tijd dus! Iris zwom meteen een geweldige
PR op de 100 meter vrije slag. Ze verbeterde haar tijd met maar liefst 21 seconden en werd mooi
vierde.
Daarna mochten de jongens minioren 2, 3, en 4 starten op de 100 meter schoolslag. Mees, Mies en
Guus mochten deze afstand voor de eerste keer zwemmen en zetten een mooie nieuwe tijd neer.
Kiran en Twan hadden al een tijd staan. Kiran verbeterde zijn tijd heel ruim, maar had helaas een dis.
Twan zwom 6 seconden sneller dan zijn vorige PR en eindigde op de vierde plek.
Hierna mochten de meisjes minioren 4 zich klaar maken voor de 100 meter rugslag. Emma, ook al in
een geweldig nieuw wedstrijdzwempak, zwom maar liefst 24 seconden van haar oude tijd af! Noor
zwom ook super en verbeterde haar oude tijd met 12 seconden.
Dominique en Jon, jongens minioren 5, zwommen de 50 meter vlinderslag. Beiden verbeterden hun
PR met wel 11 seconden! Jon werd tweede, met een mooi nieuw clubrecord, en mocht een zilveren
medaille ophalen. Proficiat!
De meisjes minioren 5 mochten 200 meter vrije slag zwemmen. Dit was voor iedereen de eerste
keer. Iris Braam, Eline, Claudia en Anniek deden het goed! De meiden hebben allemaal een mooie
nieuwe tijd gezwommen. Anniek neemt met deze tijd zelfs het oude clubrecord van Esmee over.
Tycho zwom de 100 meter vlinderslag als enige jongen minioren 6 van De Ward. Heel knap gedaan
Tycho! Hij hield het helemaal vol en kan trots zijn op zijn tijd van 1.52.40.
De meisjes junioren 1 en 2 mochten ook de 200 meter vrije slag zwemmen. Er deden 25 meiden mee
in totaal. Kindi vergiste zich helaas in het aantal baantjes, waardoor er uiteindelijk een dis achter haar
naam kwam te staan. Anne verbeterde haar tijd met maar liefst 19 seconden en eindigde heel netjes
als negende. Ook Esmee verbeterde haar tijd flink met 12 seconden en werd dertiende. Kyra zwom
maar liefst 21 seconden van haar tijd af, een nieuw clubrecord, en werd tweede! Proficiat met je
zilveren plak!
Natuurlijk zwommen de jongens junioren 1 en 2 ook de 200 meter vrije slag. Zowel Cas (-6
seconden), Mick (-32 seconden en nieuw clubrecord) als Robin (-13 seconden) verbeterden hun oude
tijd heel ruim, dus voor alle drie een geweldige PR. Goed gedaan jongens!
Na de pauze en de eerste prijsuitreiking mocht Iris de 100 meter rugslag zwemmen. Ook hier zwom
ze 20 seconden onder haar oude PR. Wat een nieuw badpak wel niet kan doen.
Kiran en Twan mochten ook nog 50 meter vlinderslag zwemmen. Ze zwommen allebei een hele
knappe PR! Kiran won zelfs nog de bronzen medaille op deze afstand. Proficiat!

Noor en Emma maakten er een spannend onderonsje van op de 100 meter vrije slag. Ze bleven bijna
4 banen naast elkaar zwemmen, maar Noor zette nog een eindsprintje in en won uiteindelijk van
Emma. Allebei zaten ze net wat boven hun oude tijd.
Jon en Dominique zwommen daarna de 100 meter schoolslag. Dominique verbeterde zijn tijd met 5
seconden, Jon met 8 seconden. Jon eindigde op de derde plek, met een clubrecord, dus hij mocht
weer op het podium. Proficiat!
Voor Iris Braam, Eline en Anniek stond er ook nog de 100 meter vlinderslag op het programma. Voor
alle meiden de eerste keer. Spannend hoor. Nou dames, jullie hebben het super gedaan! Heel knap
hebben jullie alle drie een mooie nieuwe tijd neergezet.
Sven was de enige van de Ward die in zijn leeftijdscategorie de 200 meter vrije slag zwom. Hij zette
een mooie nieuwe tijd neer van 3.03.90.
Hierna mochten Esmee, Anne en Kyra de 200 meter vlinderslag zwemmen, oftewel maar liefst 8
banen vlinderslag! Kyra verbeterde haar oude PR, veroverde het clubrecord en werd eerste! Esmee
zette een mooie nieuwe tijd neer en werd derde! Proficiat allebei. Anne zwom de afstand ook mooi
uit. We zijn trots op jullie meiden!
Cas, Mick en Robin mochten ook de 200 meter vlinderslag zwemmen voor de allereerste keer. Alle
drie haalden de eindstreep. Echt knap hoor jongens! Jullie hebben een mooie nieuwe tijd neergezet
op deze afstand. Ook supertrots op jullie!
Zwemmers, trainers, coaches, officials en publiek allemaal bedankt voor de gezellige wedstrijd! Er
zijn hele mooie prestaties neergezet door de zwemmers! Er zijn 35 nieuwe persoonlijke records
gezwommen. Alle zieken en geblesseerden heel veel beterschap!

