
EON Deel 4 – Dordrecht, 9 maart 2013 
 
Op zaterdag 9 maart was het weer tijd voor een EON wedstrijd. Dit keer deel 4, in Dordrecht. De tijd 
was dit keer iets minder, 16.15 inzwemmen en 16.45 beginnen. Niet de meest ideale tijd die je kan 
bedenken, maar toch waren we met een grote ploeg en een hoop gezelligheid.  
 
De dames senioren beten het spits af. Renske, Loes, Rebecca en Karen zwommen een 4x50 wisselslag 
estafette en werden eerste. Drie seconden boven de inschrijftijd, maar toch netjes gedaan. 
 
Daarna was het de beurt aan de jongste zwemmers van vandaag, Maxim en Quinty Huisman. Maxim 
werd vijfde maar zwom wel een PR van 2 sec. Quinty werd achtste en omdat zij nog geen tijd had 
staan werd dat gelijk een PR.  
 
Het volgende programma was vooral veel SCOM. Nienke, Anne, Fleur en Ashley werden 1,2,3 en 4 op 
de 50m vrije slag. En allen deden zij dat in een PR! Goed gedaan meiden. Ook bij de jongens werd de 
50 vrije slag gezwommen. Deze was voor Rik en hij deed dat heel netjes door de eerste plek te 
bemachtigen en net ietsjes boven zijn PR te zwemmen. 
 
Quinty Bolander, Melissa en Jim gingen voor de 50m rug. Quinty werd derde, Melissa werd 9e maar 
wel met een PR en Jim werd (bij de jongens uiteraard) 10e, maar ook met een mooi PR. 
 
Het volgende nummer was de 50m schoolslag voor meisjes jeugd 2 en jongens junioren 4. Renske, 
Désiree en Claudia werden 3e,4e en 8e. Claudia zwom een PR. Koen werd 4e maar zwom ook een mooi 
PR.  
 
Renske dacht ik doe gelijk nog even een afstand en mocht gelijk opdraven voor de 100m wisselslag. 
Met de 50 schoolslag nog in de armen viel de tijd nog allezins mee, goed gedaan Renske. De 1.19.40 
was goed voor een 6e plek. Nienke, Fleur en Anne zwommen ook de 100 wisselslag. Nienke werd 11e, 
Fleur 12e en zwom een PR en Anne werd helaas gedist.  
Ook Koen mocht gelijk nog een keer zwemmen, samen met Eduardo. Koen zwom na die 50 school nu 
wel iets boven zijn tijd en werd 7e. Eduardo werd 8e maar zwom met 1.30.41 wel een mooi PR. 
 
Voor Rebecca, Loes en Quinty Bolander stond er een zwaar nummer op het programma. De 100 
vlinder was voor dames. Rebecca werd 7e, na een duel met Sandra van de Duck uitgevochten te 
hebben won Rebecca van Sandra met 2 tiende verschil. Loes werd elfde, dit keer zonder gedist te 
worden (Loes heeft slechte herinneringen aan de 100m vlinder in Dordrecht hihi). Quinty werd dit 
keer wel gedist. Heel jammer want dat betekend 100m vlinder voor niks gezwommen.. Toch goed 
gedaan meid! 
 
Weer terug bij de jongste zwemmers. Maxim en Quinty Huisman mochten de 50m vrije slag. Maxim 
werd derde en Quinty werd 11e. Helaas allebei geen PR maar wel goed gezwommen. 
 
Een heel SCOM programma. Nienke, Anne, Ashley en Fleur haalden goud, zilver, brons en net geen 
medaille. Alle vier zwommen zij een dik PR! Voor Anne, Ashley en Fleur was het spannend want zij 
zwommen alle drie een tijd in de 23 sec. Rik zwom bij de jongens ook de 25m schoolslag. Het leverde 
hem geen PR op, maar wel een bronzen medaille! 
 
Quinty Bolander, Melissa en Jim waren aan de beurt voor de 100m wisselslag. Quinty werd eerste in 
een tijd van 1.17.39, een PR! Melissa werd net vierde en zwom helaas ook geen PR. Jim werd ook 
vierde maar mag trots zijn op zijn PR van maar liefst 7sec! 
 



Désiree en Claudia hadden ook een hele spannende wedstrijd. Zij mochten gezellig de 100m vrije slag 
tegen elkaar zwemmen. Ze gingen heel gelijk op en uiteindelijk won Désiree in een tijd van 1.20.48 
en Claudia werd tweede in een tijd van 1.20.98. Koen en Eduardo mochten ook de 100 vrij, zeker wel 
met zijn drieën. Koen werd eerste en Jim werd derde maar beide zwommen geen PR.  
 
Renske, Melissa, Claudia en Ashley waren aan de beurt voor de 100m schoolslag. Zij werden 5e,6e,7e 
en 8e. En ook zwommen ze geen van allen een PR. Maar wel allemaal dicht in de buurt van je eigen 
tijd, dus goed gedaan hoor meiden. Eduardo mocht ook de 100 schoolslag maar dan bij de jongens. 
Hij werd vierde in een tijd van 1.37,45.  
 
Het laatste individuele programmanummer op de avond was de 50m rug voor dames en heren 
senioren. Ja, zelfs met 19 jaar  ben je al senior bij het zwemmen. Rebecca, Loes en Désiree zwommen 
deze afstand en werden 4e, 6e en 8e. Eduardo mocht bij de heren meezwemmen en werd 8e. Netjes 
gedaan. 
 
De wedstrijd werd voor ons afgesloten met een 4x50 wisselslag estafette voor Melissa, Nienke, 
Quinty Bolander en Anne. De meiden werden 4e. Goed gedaan meiden! 
 
Ondertussen was het al een uur of 7 en donker buiten. Tijdens de wedstrijd hadden we contact met 
de tribune en hebben we afgesproken met zijn allen ergens te gaan eten.  
Vera had eerst nog een aangename verrassing voor ons, zij had een zelfgemaakte worteltjestaart bij 
zich! Iedereen was het er over eens dat het toch wel heel goed smaakte, ook de buitenlanders van 
het karatetoernooi wat tegelijkertijd gehouden werd. Bedankt Vera! 
 
Na de taart zijn we naar de Kentucky Fried Chicken gegaan en hebben we (lees: Meta en Ferry haha) 
zich ernstig misdragen. Ik denk dat we er nooit meer mogen komen! Maar dat doet er niet toe, het 
was gewoon heel gezellig. 
 
Nog 1 EON te gaan, zaterdag 6 april in Rozenburg. Op dit moment staan we tweede in de competitie. 
Als we de volgende wedstrijd weer zo goed gaan als 
deze, dan behouden we zeker die tweede plek! 
 
Tot zaterdag 6 april! 
 
Groetjes, 
Rebecca 

Ps: Foto’s kunnen jullie bekijken op: 
https://plus.google.com/photos/107640318230

181742390/albums?banner=pwa&gpsrc=pwrd1#photos/107640318230181742390/albums  

https://plus.google.com/photos/107640318230181742390/albums?banner=pwa&gpsrc=pwrd1#photos/107640318230181742390/albums
https://plus.google.com/photos/107640318230181742390/albums?banner=pwa&gpsrc=pwrd1#photos/107640318230181742390/albums

