Miniorencircuit deel 5
Zaterdag 18-04-2015











































Wist je dat…………
Dit het laatste deel van het miniorencircuit in dit zwemseizoen was?
De wedstrijd weer gezwommen werd in de Grote Koppel in Arnhem?
Er veel afmeldingen waren voor vandaag?
De zwemmers die er waren er een gezellige wedstrijd van hebben gemaakt samen met de
coaches Antwan, Wendy en Stephan?
We Robin veel sterkte wensen en hopen dat hij snel herstelt van de ziekte van Pheiffer?
Elles, Ilse en Janneke beoordeeld werden?
Alle drie (jippie!) geslaagd zijn?
Elles en Ilse nu bevoegdheid 3 hebben en Janneke bevoegdheid J heeft?
Eigenlijk Astrid beoordeeld zou worden?
Ze helaas ziek is?
We haar veel beterschap wensen?
Léon en Nirad wel heel erg graag de 100 meter schoolslag wilden zwemmen?
Beide heren te vroeg startten en daardoor gediskwalificeerd werden?
Mati helaas ook gedist is op de 100 meter schoolslag?
Jelmer een nieuwe tijd neerzette op deze afstand?
Mees ruim 2 seconden van zijn oude tijd af zwom?
Jorg met bijna 5 seconden zijn tijd verbeterde?
Twan vijfde werd met een persoonlijk record?
Kiran vierde werd op deze afstand in een mooi persoonlijk record?
Noor en Sofie allebei hun tijd verbeterden op de 100 meter rugslag?
Nienke een nieuwe tijd zwom op dezelfde afstand?
Emma helaas gedist is op de 100 rugslag?
Jon tweede werd op de 50 meter vlinderslag?
Hij een zilveren medaille in ontvangst mocht nemen?
Dominique deze afstand ook heeft gezwommen?
Anniek net vierde werd op de 200 meter wisselslag en daarbij een mooi PR zwom?
Iris net vijfde werd met maar 0,15 seconden achterstand op Anniek?
Eline knap een nieuwe tijd neerzette op deze afstand?
Tycho zijn tijd mooi verbeterde op de 100 meter schoolslag?
Cas een blitse nieuwe zwembroek heeft?
Anne en Esmee een geweldig PR zwommen op de 200 meter vrije slag?
Ze aantikten in precies dezelfde tijd van 2.45.71 (en dat terwijl ze in verschillende series
zwommen)?
Deze dames ook de 200 meter vlinderslag hebben gezwommen?
Net als Cas en Mick?
Dit echt een hele knappe prestatie is?
De meiden allebei een mooi PR (Anne – 8 seconden, Esmee -6 seconden) hebben
gezwommen?
Cas deze afstand, ondanks zijn rugblessure, ook gewoon helemaal heeft uitgezwommen?
Ook Mick zijn tijd heeft verbeterd?
Er een stelletje is binnen De Ward?
De naam van het meisje begint met een E en die van haar vriendje met een M?
We hen veel geluk wensen samen J?




























Fleur, Sanne en Kindi ook de 200 meter vrije slag hebben gezwommen?
Sanne een nieuwe tijd heeft neergezet?
Fleur haar tijd verbeterde met 5 seconden?
Ook Mick en Cas de 200 meter vrije slag hebben gezwommen?
Mick zijn tijd verbeterde met 7 seconden en Cas ook?
Mick op zowel de 200 meter vrije slag als de 200 meter vlinderslag het oude clubrecord heeft
verbeterd?
Kiran tweede is geworden op de 50 vlinderslag en dus op het podium mocht?
Twan, Jorg, Léon, Jelmer, Mati en Mees deze afstand ook zwommen?
Jorg zijn tijd heel erg goed verbeterde met 9 seconden?
Dit de grootste verbetering is voor De Ward vandaag?
Léon en Jelmer een knappe nieuwe tijd neerzetten op deze afstand?
Emma, Noor, Sofie en Nienke het erg goed hebben gedaan op de 100 meter vrije slag?
Ze alle vier een heel dik PR hebben gezwommen?
Jon ook op de 100 meter schoolslag een medaille heeft verdiend?
Ook Dominique en Wesley deze afstand hebben gezwommen?
Anniek derde is geworden op de 100 meter rugslag en een mooi PR zwom?
Dit tevens een nieuw clubrecord is?
Eline knap vierde werd op deze afstand?
Ook Iris en Claudia deze afstand zwommen?
Tycho een mooie nieuwe tijd neerzette op de 200 meter wisselslag van 3.13.74?
Het nieuws dat Maaike definitief niet meer mag wedstrijdzwemmen is ingeslagen als een
bom?
We haar graag blijven zien als trainster, op kamp en gewoon gezellig tussendoor?
We Maaike heel veel succes wensen bij het zoeken naar een nieuwe (nog leukere????)
sport?
We alle medaillewinnaars feliciteren?
We trots zijn op alle neergezette prestaties (maar liefst 31 PR’s)?
We iedereen bedanken voor de leuke en gezellige wedstrijd?

