
Het eerste weekend Regio West Kampioenschappen zwemmen. 

Om 08:00 uur is het inzwemmen begonnen van 2 loot zware weekenden zwemmen. We gaan met 

volle kracht onze energie geven aan Otto, Max, Jarno, Nikhom, Alex, Tessa, Diana, Kirsten, Ivo, 

Daphne en Sophie. 

Het programma is 50m vrij heren, 200m vlinder dames, 200m schoolslag heren, 100m rugslag dames 

Het laatste programma deze ochtend is de 4x 200m vrijeslag heren. 

Succes allemaal. 

Een geweldig begin van het toernooi met 3 medailles. 

Bij de 50 m vrijeslag wist Jarno en Nikhom een mooie persoonlijk record te zwemmen en Nikhom 

werd heel mooi Tweede bij de junioren 3. Tessa zwom geen goede tijd want ze had veel hoofdpijn 

maar ze wist er toch een bronzen medaille eruit te slepen. In het laatste programma de 4x290m vrij 

werd het een spannende race bij de jongens maar het slot zwemmer tikte als eerste aan en hadden 

wij ook een gouden plak te pakken. Gefeliciteerd allemaal.  

Om 13:30 uur gingen ze weer van start met sessie 2. 

Het programma was 400m wisselslag dames, 50m vlinder heren, 100m vrijeslag dames en 200m 

rugslag heren. 

Als eerste ging Diana helaas was haar keerpunt niet correct. Dat gebeurt ook zwemmers die veel 

ervaring hebben dus ook. Dus ze werd gediskwalificeerd. 

De heren waren daarna aanzet voor hun 50m vlinderslag. De heren Alex 28.08 en Jarno 28.66 

zwommen een mooie persoonlijke tijd. Ivo 29.21 en Otto 29.29 en Max 30.14 werden 7de en 8ste en 

11de en helaas wilde Nikhom zo snel weg dat hij een start tijd had van 0.43 wat te snel is en dus ook 

hij gediskwalificeerd. 

De dames hadden de 100m vrijeslag te zwemmen en die ging voor Daphne 1.10.94 en Kirsten 106.59 

heel goed. Ze zwommen een mooie persoonlijke tijd. Sophie 1.01.18 is terug van weg geweest en zij 

komt nu weer op het niveau van toen. 

Het laatste persoonlijke nummer is de 200m rugslag voor Ivo 2.16.29 en Nikhom 2.22.17. Nikhom 

had nog iets goed te maken en dat deed hij dan ook. Beide zwemmers werden heel mooi 2de beide 

junioren 3 en 4 en jarno zwom een dikke persoonlijke tijd van13 sec. 

Als slot waren de est dames 4x100m wisselslag. De zwemster was Kirsten, Sophie, Tessa en als 

slotzwemster Diana. Ze lagen op een mooie 2de plek maar Diana kon zwemmen wat ze wilden maar 

Schotejil wist haar toch nog net in te halen en zo werden wij heel mooi 3de. Diana zwom zo hard dat 

ze een mooie PR zwom. 

Nu lekker uitrusten en zondag gaan we weer verder. 

Zondagochtend om 09:00 uur zag het programma als volgt uit. 200m wisselslag dames, 50m 

schoolslag heren, 800m vrijeslag dames en 400m vrijeslag heren. 

Bij de wisselslag kwamen Tessa en Kirsten aan de beurt en Kirsten zwom een pr in 2.50.66 en Tessa 

zat er net boven in 2.40.40. De 50m schoolslag daar zwom Rick naar een mooie 7de 32.69 plek toe en 

Nikhom zwom een PR 37,98 en Ivo zat er net boven in 40,39. Als laatste zwom voor ons bij de 400m 

vrijeslag Nikhom en Ivo Nikhom werd 5de 4.40.07en Ivo werd 2de 4.17.34 beide in een nieuwe PR. 

Om 13:30 uur was het laatste stukje van het programma te zwemmen. Het programma was als volgt: 

800m vrijeslag dames, 50m rugslag heren, 100m schoolslag dames, 100m vlinderslag heren. Op de 

800m ging Diana van start zij zwom haar race heel goed en ze werd dan ook 4de in 10:30,18. De 50m 

rugslag heren daar zwommen alle heren een PR Jarno zwom 32.48 en Ivo 29.62 en werd 2de en 

Nikhom werd 1ste in 29.32. 

De 100m schoolslag dames zwom Sophie in 1.17.01 en werd heel mooi 3de en Diana zwom 1.27.18. 

Het laatste persoonlijke nummer voor de heren was de 100m vlinderslag Otto werd daar 5de in 

1.05.20 PR en Jarno werd 7de in 1.04.78 PR Ivo werd 5de in 1.03.29 en Nikhom werd 1ste in 1.01.58. 



Het laatste programma voor de dames de 200m vrijeslag Daphne zwom een nieuwe PR in 2.35.49, 

Kirsten zwom 2.39.50 Diana zwom 2.25.48 en Sophie werd 4de in een tijd van 2.11.20. Het alle 

laatste programma is de 4x100m vrijeslag heren. Die was weer heel spannend maar we wisten het 

podium te halen en wij werden heel mooi 3de. 

Volgend weekend gaan we weer verder met de laatste 4 sessie. 

 


