Minioren wedstrijd deel 5 (5-4-2014)

Ook nu was het weer beren gezellig in Arnhem tijdens de Minioren wedstrijd deel 5.
Vanwege het drukke programma met lange nummers werd er ook deze keer gewerkt met een Duitse
start, dus het was lekker druk bij de startblokken.
De zwemmers hadden er zin in en de toeschouwers ook, er was zelfs een super mooi spandoek
gemaakt, dat is/word gesponsord door DVG transport.

SUPER MOOIE en JUISTE TEKST EN BEDANKT !

Er waren ook een aantal kinderen die voor de eerst keer mee waren, voor hen was het extra
spannend.
En ze waren ECHT NIET zenuwachtig!
Als ik het goed hebben waren dat Kindi Jansen, Claudia v. Grevenbroek, Mati Fiskies, Tycho Wannet
en Sem Wijkamp. (sorry als ik iemand vergeten ben)
Maar ook deze zwemmertjes hebben het super goed gedaan, en hebben al zin in de volgende
wedstrijd.

Het zijn behoorlijke afstanden die gezwommen moesten worden vandaag.
Voor de instroom nummers was dat 25m en verder waren het veel 50, 100m en 200m nummers.
Waar onder een topper de 200m vlinderslag, die door Maaike Braam en Kyra Huisman is
gezwommen ...........Nou wie doet dat onze zwemmers eens naar?

Deze keer gaat bij de jongens de eer naar Kiran de Wit hij heeft het grootste PR gezwommen en wel
bij de 50m vlinderslag met maar liefst 142%

Er zijn nog meer heren die hun PR hebben aangescherpt:





Jon de Wit heeft zijn 50m vlinderslag verbeterd met 107%
Dominique van Grevenbroek heeft zijn 50m vlinderslag ook verbeterd met 101%
Stephan van Grevenbroek heeft zijn 200m rugslag verbeterd met 109%
Robin Versteeg heeft zijn 200m rugslag verbeterd met 115%

Verder zijn er ook nog 11 nieuwe PR's neer gezet bij de heren, dat hebben ze super goed gedaan.
Dat zijn hele mooie tijden.
Bij de dames mag deze reis de eer opstrijken Iris Braam en wel bij de 100m vrije slag met een PR van
114%
Verder hebben nog een aantal dames een PR neer gezet;




Maaike Braam heeft haar 200m rugslag met 106% en haar 200m vlinderslag verbeterd met
111%
Susanne Reuvers heeft haar 200m rugslag verbeterd met 103%
Anniek Takken heeft haar 100m vrije slag met 103% en haar rugslag met 108% verbeterd

Ook hier zijn veel nieuwe PR's neer gezet, maar liefst 20x.
Ook hier hebben ze mooie tijden neer zet op die lange afstanden, en er is maar 1 diskwalificatie
geweest bij de Ward.
Dus al met al is er SUPER gezwommen, GEFELICITEERD allemaal met jullie behaalde resultaat.
Voor dit zwemseizoen zitten de minioren wedstrijden erop, nog wel staat de Speedo Jaargang Finale
en de Kring Speedo Finale op het programma.

We hebben nu nog 1 spannende wedstrijd te gaan en wel de Gelderse-C deel 5 in Nijmegen.
De vraag is nu nog worden we ook hier KAMPIOEN?
Nog 1x alles geven zwemmers en we gaan naar de B-Competitie, maar jullie kunnen het.
Dat hebben jullie al wel bewezen afgelopen 4x in de Gelderse-C.
HEEL VEEL SUCCES ZONDAG 13 April 2014 in Nijmegen.

