
EON deel 1 Dordrecht 29-09-2012 
 
Op zaterdag 29 september was het zover: de eerste EON van het seizoen werd gezwommen! 
Voor sommigen was het de eerste wedstrijd van het seizoen, anderen hadden vorige week 
de ZRO al gehad. 
 
De wedstrijd begon met een estafette 4x50 vrije slag met Karen, Quinty, Rebecca en Renske. 
Vorige week werd deze estafette ook gezwommen, toen met Loes in plaats van Quinty. Toen 
werd er een tijd gezwommen van 2.04.94, nu zwommen de meiden een tijd van 2.03.39! Dat 
was sneller dan de inschrijftijd en ook goed voor een nieuw CR. Karen begon deze estafette 
met een PR, 00.28.43. Deze PR is goed voor een ONK limiet, de eerste van vandaag! Later 
volgt meer…  
 
Daarna was het tijd voor de individuele nummers. De beurt was aan onze jongste 
zwemmers: Maxim, Tim, Isabella en Jitske. Zij moesten allen 25m rugcrawl zwemmen. 
Maxim won een gouden medaille en allevier zwommen ze een mooie PR! 
 
De beurt was aan de meiden van 2001: Nienke, Anne, Fleur en Ashley zwommen een 50 
schoolslag. Nienke werd eerste en won de gouden medaille, maar zwom nét 1 honderdste 
boven haar eigen tijd. De andere drie dames zwommen wel een PR.  
Rik moest ook 50 schoolslag zwemmen en won ook goud en zwom ook nog eens een PR!  
 
Melissa en Quinty stonden ondertussen alweer klaar voor hun afstand, 100 meter wisselslag. 
Quinty zwom naar het goud en beide dames hebben een PR van ruim 4 seconden 
gezwommen! Jim mocht ook de 100 wisselslag en deed er nog een schepje bovenop: hij 
zwom een PR van maar liefst 7 seconden!  
 
Renske, Désiree en Claudia mochten de 50 meter vrije slag zwemmen. Renske zwom een PR 
en werd ook nog eens tweede! Désiree en Claudia zwommen beide iets boven hun eigen 
tijd. Koen en Eduardo gingen ook voor een PR op de 50 vrije slag. Eduardo deed dat heel 
netjes door onder de 37 seconden te zwemmen. Koen had een doel: onder de 30. We 
hebben hem aangemoedigd zo hard als we konden en het lukte, Koen zwom 29.53! Super 
gedaan Koen!  
 
Karen, Quinty en Melissa stonden klaar voor de 50 vlinderslag. Zwom Karen vorige week al 
een PR op de 50 vlinder, deed ze dat nu nog eens! Ze zwom onder de 32 sec, 31.98!  
Ook Quinty en Melissa zwommen een PR, Quinty een mooie tijd van 36.00 en Melissa 42.00.  
Tai Wei was onze oudste heer die dag en zwom ook de 50 vlinder. Hij haalde goud maar 
zwom wel iets boven zijn eigen tijd.  
 
Als laatste van de eerste helft van het programma was het de beurt aan dames en heren 
senioren. Rebecca was de enige dame vandaag en heren hadden we niet. Tai Wei mocht bij 
de heren de 50m schoolslag zwemmen en werd 6e en zwom boven zijn eigen tijd, maar hij 
had 5 minuten ervoor al de 50m vlinderslag gezwommen.  
Rebecca en Renske zwommen ook 50m schoolslag. Renske werd 5e en Rebecca 6e. Beide 
zwommen boven hun eigen tijd.  
 



 
 
De tweede helft van de wedstrijd is begonnen en het was weer de beurt aan Tim, Isabella, 
Jitske en Maxim. Dit keer mochten zij de 50m vrije slag. Maxim werd 1e en zwom een PR, Tim 
werd op een paar tiende na 4e maar had wel een PR, Isabella werd 5e en een PR en Jitske 
werd 10e, dit keer zonder PR.  
 
Hierna een heel scommerig programma, namelijk een programma (25m rug) waarin alleen 
Ashley, Anne, Fleur en Nienke zwommen. Nienke werd eerste en zwom een PR, Ashley en 
Anne zwommen allebei dezelfde tijd (21.58) maar alleen Ashley zwom een PR. Anne werd 
tweede en Ashley derde. Fleur werd vierde en zwom net iets boven haar tijd. 
Ook Rik mocht de 25 rug en ging voor zijn tweede gouden medaille inclusief PR!  
 
Quinty, Melissa en Jim gingen voor de dubbele afstand, 50m rugcrawl. Quinty en Melissa 
werd 1e en 3e en beiden met een PR. Jim mocht helemaal alleen zwemmen, maar werd dus 
wel 1e!  
 
De 100 meter schoolslag zou gezwommen worden door Renske, Désiree en Claudia. Renske 
en Désiree gingen heel lang gelijk op, maar Renske deed wat ze altijd doet (een eindsprintje 
trekken) en won daarmee goud in een PR van 1.31.47 en Désiree ging er vandoor met het 
zilver in een PR van 1.33.00. Claudia zwom ook heel goed maar werd helaas gedist voor een 
paar vlinderslagbenen te veel… 
Koen en Eduardo mochten zich ook aan de 100m schoolslag wagen. Koen werd 3e, in een PR 
en Eduaro werd vierde, maar zwom helaas geen betere tijd dan hij had staan. 
 
Karen, Claudia, Désiree, Tai Wei en Eduardo mochten de 100m vrije slag. Désiree, Claudia en 
Eduardo hadden natuurlijk net al gezwommen en zwommen alle drie geen PR. Karen had 
nog een limiet te gaan voor het NK en het was heel spannend of ze het zou gaan halen. 
Maar.. met haar tijd van 1.01.83 heeft ze die gehaald! Dat was nummer 2 voor vandaag! 
Gefeliciteerd Karen! 
Tai Wei werd eerste maar zwom boven zijn tijd.  
 
Het laatste individuele programma was voor de dames en heren senioren open. Rebecca en 
Koen mochten de 100m wisselslag zwemmen. Rebecca werd vierde en zwom boven haar 
tijd, Koen werd elfde maar zwom wel een PR van ruim 5 seconden!  
 
Als laatste was er nog een estafette, die was voor Quinty, Ashley, Melissa en Nienke. De 
meiden werden vijfde maar zwommen netjes onder hun inschrijftijd. 
 
Ik wil onze klokkers, ploegleiders en publiek bedanken voor jullie support en steun deze 
wedstrijdstrijd.  
Ik vond het een hele gezellige wedstrijd, er zijn een hoop PR’s gezwommen en iedereen 
heeft super zijn best gedaan! Ik hoop dat iedereen er de volgende EON weer bij is om er 
weer een gezellige wedstrijd van te maken!   
 
Groetjes, 
Rebecca 



 
  
 


