
 

Het was een zwaar weekend voor een 5 tal 
zwemmers van SG SCOM/De Zeehond’73. 
 
Eerst een wedstrijd in Rozenburg en zondag naar Eindhoven voor de 
KNZB Challenger waar we in een 50mbad zwemmen. 
Een groot deel van de Nederlandse top was aanwezig en 5 van onze 
zwemmers Karen van Dee, Senna Pols Max Huige, Nikholm 
Westphal en Diana Noordermeer. 
De eerste zwemmers die weg gingen waren de jongens Max en 
Nikhom voor hun 50m vlinderslag. Ze deden het allebei super goed. 
Max zwom dik 2 seconde sneller in de tijd van 0.32.72 en Nikhom 
had nog geen tijd staan op de 50m maar had ook een scherpe tijd neer gezet van 0.33.85. Daarna was karen aan de beurt voor haar 
vlinderslag en zij zwom 1 sec boven haar tijd en dat was wel jammer. Max was daarna weer aanzet voor de 100m schoolslag wat toch zijn 
slag is en dat deed hij heel goed want hij wist 3 sec van zijn tijd af te snoepen. Hij tikte aan in 1.25,99. Senna was daarna aan de beurt 
voor haar 100m schoolslag en dit deed zij best goed. Zij is weer in een opbouwende fase en ze zwemt nu 1.20.74. 
Na de wisseling van de jury was Max en Nikhom aanzet voor hun 50m vrijeslag. Beide wisten een dikke persoonlijke tijd te zwemmen. Max 
in 0.29.51 en Nikhom in 0,30.88.De dames gingen daarna voor het zelfde de 50m vrijeslag karen zwom deze in 0,29,92 en Senna in 
0.29.66. Beide zaten ze net boven hun tijd. De laatste afstand van Max is de 100m rugslag en die ging best redelijk in 1.17.02 en Nikhom 
zwom de 100m vrijeslag in 1.09.33 wat een mooie dikke persoonlijke tijd is. De laatste afstand van Senna was de 200m schoolslag die 
belangrijk is voor de Swimcup Amsterdam. Ze zwom hem beter als een tijd geleden daar was ze 5sec langzamer nu tikte ze aan in 
2.56.09. Dan komt eindelijk Diana aanzet voor haar 800m vrijeslag en zij had er een flink tempo in en dit deed ze 800m lang. Ze tikte aan 
in 10.46.21 wat wel 3 sec boven haar persoonlijke tijd lag. 
 
De volgende belangrijke wedstrijd is de Sprintkampioenschappen die Zondag 30 november zal plaats vinden en waar 15 zwemmers van 
ons aan deel gaan nemen. We hopen daar super te gaan presteren. 
 

 


