Gelderse B-competitie deel 3

Vandaag, zondag 30 november, was het zover: de eerste thuiswedstrijd van dit seizoen! De ploegen
van Wijchen, EZPC en De Gelenberg kwamen op bezoek in ‘ons’ bad. De zwemmers van De Ward en
verschillende ouders bouwden in snel tempo het bad op, zodat het inzwemmen op tijd kon beginnen.
Na een woordje van Antwan begon de wedstrijd.
Als eerste werden de jongens en meisjes van 6-8 jaar omgeroepen door Yvette. Ze mochten starten
met het zwemmen van 50 meter vrije slag. Mies zwom een hele mooie nieuwe tijd. Hij verbeterde
met maar liefst 6 seconden zijn oude PR! Lynn deed het ook goed, terwijl ze zwom met een
gekneusde enkel.
Daarna kwamen de minioren 4 en 5 met 50 meter schoolslag. Eline zwom een geweldige PR, namelijk
een tijd van 45.80! Goed voor een nieuw clubrecord! Anniek, Iris, Noor, Kiran en Twan verbeterden
ook hun tijden. Claudia, Dominique en Mees zaten iets boven hun oude tijden. Nienke, Jon en Mati
zijn helaas gediskwalificeerd, maar dat is voor allemaal weer een leerpuntje voor de volgende keer.
Hierna zwommen Kyra, Kirsten, Anne, Stephan, Robin en Cas de 100 meter wisselslag. Kirsten zat
heel dicht bij haar oude tijd. Kyra, Anne, Robin en Stephan zwommen een hele mooie PR! Voor Kyra
en Stephan een nieuw clubrecord! Ook Cas verbeterde zijn tijd.
Maaike, Niene, Laura, Robin en Mick zwommen de 50 meter vlinderslag. Robin deed het knap, terwijl
hij net al de 100 meter wisselslag had gezwommen. Mick verbeterde mooi zijn tijd.
Fleur, Kyra, Veerle, Esmee, Tycho, Sven en Sem zwommen daarna de 50 meter vrije slag. Kyra, Fleur
(zelfs met 8 seconden) en Tycho zwommen een mooie PR.
Toen werd de 200 meter schoolslag gezwommen. Acht banen voor Anouk, Eva, Rens en Sascha.
Anouk zwom maar liefst 27 seconden van haar oude tijd af! Super!
Daarna maar 2 baantjes schoolslag voor Aniek, Veerle, Kim, Stephan en Mick. Kim werd helaas
gediskwalificeerd, Aniek en Veerle zwommen een mooie PR.
Na een korte pauze werd er verder gegaan met de jongste zwemmers. Helaas ging de schoolslag niet
helemaal goed bij Mies en Lynn, ze werden allebei gedist. Ze gaan goed oefenen tijdens de
trainingen, zodat de volgende keer weer een mooie tijd wordt neergezet.
Anniek, Iris, Eline, Claudia, Noor, Nienke, Jon, Twan, Dominique, Kiran, Mati en Mees mochten de
100 meter rugslag zwemmen. Anniek en Jon zwommen een heel mooi nieuw clubrecord! Iris zwom
maar liefst 5 seconden van haar tijd af en Kiran was zelfs 6 seconden sneller dan zijn oude PR. Mati
en Mees hebben een nieuwe tijd neergezet. Voor Claudia, Noor en Nienke was er helaas een dis,
maar dit is ook weer een leerpuntje voor de volgende keer.
De 100 meter vrije slag was de volgende afstand voor Kyra, Aniek, Laura, Stephan en Tycho. Tycho
verbeterde hierop als enige zijn PR.

Kim, Anne, Esmee, Fréderique, Mick, Cas, Sven en Sem zwommen de 50 meter schoolslag. Fréderique
(zelfs 5 seconden van de oude tijd), Kim en Cas zwommen een PR. Sem kon een nieuwe tijd
zwemmen, maar helaas maakte hij teveel vlinderslagbewegingen na de start en/of het keerpunt.
Daarna zwommen de dames, Eva, Anouk, Laura, Niene en Joyce, en de heren, Niels, Rens en Sascha,
de 50 meter rugslag. Joyce wil met de masters mee gaan doen en deze tijd is een heel mooi begin!
Niels zwom een hele mooie PR!
Maaike, Kim, Veerle, Britt, Stephan en Mick mochten daarna de 50 meter vlinderslag zwemmen. Ja,
jullie lezen het goed, sommige namen komen wel heel vaak voorbij. Geweldig hoe ‘de gaten’ worden
opgevuld door de zwemmers van De Ward. Mick is iets langzamer dan tijdens zijn eerste 50 meter
vlinderslag, Maaike juist net iets sneller. Stephan zwemt een mooie PR.
Voor de estafette werd de 50 meter rugslag nog gezwommen. Anouk, Kirsten, Fréderique, Robin en
Sven werden daarvoor ingezet. Het leverde een nieuwe tijd op voor Fréderique en een PR voor Sven.
Tot slot was daar de estafette 4 x 50 meter wisselslag voor de meiden en jongens van 11 tot en met
13 jaar. De meiden Anne, Esmee, Maaike en Kyra mochten als eerste starten. Anne ging goed van
start met de 50 meter rugslag. Ze zwom een mooie PR. Helaas maakte Esmee daarna een verkeerde
armbeweging op de 50 meter schoolslag waardoor de damesestafette gediskwalificeerd werd. De
jongens, Cas, Mick, Robin en Tycho, gingen goed van start. Ze maakten het heel spannend. Mick
zorgde voor een geweldige inhaalslag. Uiteindelijk werd de ploeg heel mooi tweede!
Het was een geweldige zwemmiddag. Het bad werd weer opgeruimd door de zwemmers van De
Ward. Er werd rondgegaan met een bak pepernoten. Daar werd lekker uit gegraaid. Alle zwemmers,
trainers en coaches, officials, ouders en publiek bedankt voor deze gezellige sportieve wedstrijd. Nu
maar hopen dat we het ook goed hebben gedaan in de poule.

