Miniorenwedstrijd deel 4, Arnhem Er was weer een Miniorenwedstrijd aan de gang op 22 maart. De
officials dachten dat ze moesten schaduwklokken , maar ze mochten voor het echt. Knap omdat ze
pas net het examen hebben gehaald. Super geklokt allemaal!!!!
Er zijn goede tijden gezwommen en iedereen die zwom heeft een PR. Er waren met 20 kinderen in
totaal.
Helaas kon Cas er niet bijzijn omdat hij een blessure heeft. En dat vond hij erg jammer!


























Mick heeft zijn tijd met 9 sec verbeterd op de 100 vrije slag, met 3 sec op de 100 rugslag en
met 2 sec op de 100 schoolslag, dat is zijn favoriete afstand en hij heeft zijn limiet verbeterd,
maar dat kwam omdat zijn zus hem aan het filmen was. Erg leuk!!
Zelf zwom ik voor de eerste keer de 100 schoolslag, op de 100 vrije slag heb ik er 3 sec eraf
gehaald en op de 100 rugcrawl heb ik mijn tijd met 8 sec verbeterd.
Esmee heeft de 100 schoolslag met 10 sec verbeterd en heeft een uitlooplimiet, 2 sec op de
100 vrije slag en heeft nog een uitlooplimiet, op de 100 rugcrawl heeft ze haar tijd met 5 sec
verbeterd.
Britt heeft op de 100 schoolslag haar tijd 7 sec verbeterd, op de 100 vrije slag 6 sec en de 100
rugslag was voor haar de eerste keer. Super gezwommen!!
Twan heeft bij de 100 vrije slag 3 sec van zijn tijd afgehaald en op de 100 rugslag 9 sec. Knap!
Kiran had de 100 vrije slag nog niet gezwommen, maar wel een super tijd, op de 100 rugslag
geldt hetzelfde.
Jon heeft op de 100 vrije slag zijn tijd met 4 sec verbeterd en op de 100 rugslag met 4 sec.
Dominique heeft bij de 100 vrije slag maar liefst 13 sec eraf gezwommen. Geweldig!! En op
de 100 rugslag met 4 sec. Noor , Iris en Emma mochten allemaal voor de eerste keer 100
schoolslag zwemmen, maar wel super tijden.
Helaas is Emma gedist, de volgende keer gaat ze er extra op letten en gebeurt dat niet. Noor
en Emma hebben ook 50 vlinderslag gezwommen, erg knap!! Bij Emma ging helaas de
zwembril af. Maar ze bleef gewoon doorzwemmen.
Sven heeft de 100 vrije slag met 1 sec verbeterd en bij de 100 rug 4 sec.
Anniek, Eline en Iris hebben de 100 schoolslag gezwommen. Eline heeft er 9 sec afgehaald en
ook nog eens een limiet!!! Eline kan deze race ook terug kijken want Cas heeft het gefilmd.
Iris heeft er 6 sec afgehaald en
Anniek zwom de 100 schoolslag voor de eerste keer. Allemaal super gezwommen!! 50 vlinder
moesten Iris en Anniek ook zwemmen. Anniek heeft er 4 sec eraf gezwommen(maar dat
kwam omdat ik aan het filmen was) en Iris 2 sec. Ik vind het erg knap want ik hou het niet
goed vol. Super!!! Stephan en Robin hebben de 200 wisselslag en de 200 schoolslag
gezwommen.
Robin heeft op de wisselslag er 11 sec afgezwommen en op de schoolslag bijna 7 seconden.
Stephan heeft op de wisselslag 14 sec eraf gezwommen en op de schoolslag heeft hij een erg
mooie tijd gezwommen en werd tweede. Erg mooie tijden jongens! De dames Veerle, Kyra
en Maaike mochten hetzelfde zwemmen.
Kyra zwom de 200 wisselslag voor de eerste keer maar met een mooie tijd. Op de 200 school
is ze helaas gedist ,maar dat had ze zelf al door.
Veerle is op de wisselslag helaas gedist. Maar bij de schoolslag heeft ze er 6 sec eraf gehaald.
Maaike heeft er op de wisselslag 3 sec eraf gezwommen en de limiet verbeterd en op de
school bijna 10 sec eraf gehaald. Terwijl het niet haar favoriete slag is!
Noor heeft de 200 schoolslag ook gezwommen en is door een vergissing helaas gedist. De
schoolslag zelf zwom ze wel erg netjes.

Na afloop in de kleedkamer kregen Maaike en Esmee het zwempak niet uit en moesten erg nodig
naar de wc. We lagen helemaal dubbel.
Bedankt trainers, officials, medezwemmers en publiek voor de gezellige wedstrijd.
Geschreven door Anne Middelkoop

