
La-Meerkamp Brielle 14-02-2015 
 
Na het zwemmen op laag water vorige week, ging de SCOM-zwemploeg nu op weg naar Brielle voor 
de Lange Afstand Meerkamp. 
De dames senioren mochten het spits afbijten, met een 200 vrije slag. Karen, Rebecca, Nienke, 
Ashley en Désiree zwommen deze afstand. Nienke en Ashley zwommen beide een mooi PR, waarbij 
Ashley zelfs tien seconden van haar oude tijd afhaalde! Désiree had haar tijd vorige week al 
verbeterd en zwom er nu iets boven. Karen en Rebecca zwommen weliswaar geen PR (wel bijna!) 
maar verbeterde wel hun tijd met 5 en 6 seconden ten opzichte van vorige week. Een goede start van 
de wedstrijd dus! 
Ook de heren gingen voor de 200 vrije slag. Max, Jeroen en Jim gingen de strijd aan, waarbij Jeroen 
en Max vooral de strijd aangingen met elkaar. Jeroen wilde niet verliezen van Max, maar helaas voor 
hem was Max toch echt een stuk sneller. Misschien moet je de volgende keer 200 meter lang hard 
zwemmen en niet de laatste 8 meter uitzwemmen Jeroen? Max zwom net iets boven zijn tijd maar 
haalde wel een eerste plek.  Jim wilde graag Ashley overtreffen en zwom maar liefst 15 seconden van 
zijn oude tijd af, goed gedaan mannen! 
 
De jongste van de scom-ploeg van deze dag was Maxim en hij ging de 100 vlinder zwemmen. Een 
zwaar programma, maar Maxim deed het heel goed en netjes en zwom naar de tweede plek inclusief 
een PR van 5 seconden! 
 
Het volgende programma was de 100 wisselslag voor dames en heren senioren. Karen, Ashley, 
Jeroen en Jim zwommen dit nummer. Karen en Jeroen werden allebei eerste. Ashley zwom een PR (5 
honderdste, dat is ook knap!) en Jim zwom er maar liefst 7 seconden vanaf.  
 
Daarna mocht Maxim alweer zwemmen. Ook dit keer een zwaar nummer, de 400 vrije slag. Maxim 
werd eerste op deze afstand en zwom alweer een PR, dit keer 4 seconden eraf.  
 
Als laatste het zwaarste nummer van deze wedstrijd. Rebecca, Désiree, Nienke en Max waren de 
bikkels die het durfden om 200 meter vlinderslag te gaan zwemmen. Rebecca zwom boven haar PR 
maar wel onder haar seizoenstijd en werd derde. Désiree werd vierde en zwom een PR van 12 
seconden. Nienke zwom ook een flink PR, ze zwom er 8 seconden vanaf. Goed gedaan meiden!  
Max ging ook voor dit zware nummer maar zwom helaas ook net iets boven zijn tijd. Toch is het een 
hele prestatie om zo’n afstand te zwemmen, knap gedaan Max! 
 
Na een vrij korte wedstrijd was het weer tijd om richting Hoogvliet te keren. Alle ploegleiders (Fenke 
en Richard) en klokkers/juryleden (Claudia, Anneli en Ruud) bedankt, zonder jullie was het weer niet 
mogelijk om deze wedstrijd te zwemmen!   
 


