
NJJK Korte baan 2015 Amsterdam 
Verslag van dag tot dag (door Marjan Vroegindeweij) 
 
De eerste dag van de Nederlandse Junioren/ Jeugd kampioenschappen zit er op. 
Vanmiddag om 15:15 gingen Megan en haar ouders samen met Marjan de trainster op weg naar 
Sloterparkbad. Megan gaat daar de 400m vrijeslag zwemmen. het start signaal werd om klok slag 
17:00 gegeven. Megan was om 17:20 aan de beurt in de snelste serie en ze was als 4de geplaats met 
een inschrijftijd van 5.12.15 . Ze ging heel goed van start ze bleef in de beurt van haar concurrenten 
Eva en Britta. Eva moest hard werken maar bleef tot de laatste 100m voor. Britta die had het na 
200m al gezien dat het niet ging en Megan zwom de 200m in 2.27.41 en ze kwam steeds dichterbij 
Eva en de laatste 100m was het heel spannend en ze ging de laatste 50m een sprint inzetten en lag 
ze als eerste en dat gaf Megan ook niet meer uit handen en tikte in 4.56.20 een mooie nieuwe 
persoonlijke en een Clubrecord. 
 
De 2de dag is nog niet te eind maar nu al een Zilveren medaille. 
vanochtend met een mooie sneeuw omgeving om 07:30 uur vertrokken naar het zwembad. Het was 
rustig rijden maar het was goed te doen. In het zwembad hebben Giorgia, Ivo, Max en Nikhom lekker 
ingezwommen en daarna nog wat keerpunten en starten geoefend. Als eerste ging Ivo voor zijn 
200m rugslag. Start was goed 0.65 en de eerste 50m ging hij in 0.31,79 en de 100m ging in 108,97. 
Helaas ging het daarna wat minder en tikte hij in 225.55 en werd hiermee 12de 
Daarna was Giorgia aan de beurt voor haar 100m vlinderslag. Ze was wel nerveus maar ze ging goed 
van start ze lag als 2de achter Elise. de eerste 50m ging in 32.04 en ze tikte aan in 108.76 wat een 
nieuwe PR is en werd mooi 2de. 
De 50m vrij van de jongens was daarna en Nikhom was de eerste die aan de start kwam. De start 
snelheid was heel goed 0.65 en daarna ging hij goed door na het keerpunt was het iets minder maar 
gelukkig wist hij zich te her pakken en tikte hij aan in 29.82 wat net boven zijn PR is. Nikhom heeft 
wel een mooie ervaring opgedaan die hij zondag kan gebruiken op de 100m vrijeslag. Ivo was de 
volgende zwemmer en hij deed het goed en zwom een nieuwe persoonlijke tijd van 28.82. Als laatste 
van dze ochtend sessie was Max die ook voor het eerst op dit toernooi mag mee doen. Zijn start was 
0.79 wat nog iets sneller kan maar de 50m ging heel goed in 28:05 wat een dikke persoonlijke tijd is 
een halve sec. vanmiddag gaan we met de volgende sessie starten met Megan, Giorgia en Ivo. 
 
De 3de sessie van het NJJK was mooi. 
Voor Ivo werd een zware middag met als eerste de 100m vlinder. De starttijd ging in 0.62 en is heel 
goed. De eerste 50m ging in 31.32 wat een mooie tijd is en hij tikte aan 11de in 1.07.51 wat een dikke 
PR is van 2 sec. Megan was daarna aan de beurt voor haar 200m rugslag en die liet lekker en ze lag 
als 3de. De 100m ging 1.16.13 daarna werd voor haar gevoel moeilijker maar ze ging goed door. ze 
tikte aan in 2.37.94 maar helaas kregen later te zien dat ze gediskwalificeerd was. Hierom was ze 
natuurlijk heel erg teleurgesteld maar dat gaat ze morgen op de 100m rug goed maken liet ze weten. 
Ivo had nu op het programma staan de 400m wisselslag. de vlinderslag ging lekker en op de rug deed 
hij iets rustiger maar de 100m school ging hij volle bak aanvallen. de borstcrawl ging ook snel wat een 
mooie tijd opleverde van 5.19.04 wat een dikke persoonlijk record is van 6 sec. Als laatste ging 
Giorgia van start voor haar 50m vrijeslag. Ze had 3 opdrachten mee gekregen waar ze op moest 
letten en dit ging heel goed. de starttijd was 0.65 en ze ging heel hard weg en dit wist ze netjes vol te 
houden tot dat ze aan getikt had in 0.28.62 en dit is een sec sneller en werd met deze tijd 8ste. Ze 
hebben allemaal heel goed gepresteerd en nu lekker eten en naar bed want morgenochtend staan 
we weer vroeg aan de bad voor Megan de 100m rug en Max voor de 200m vrij. 
 
Een Bronzen Medaille voor Megan de Hoog 
Zaterdagochtend was de 4de sessie. We gingen vroeg de deur uit maar we moesten wel rustig aan 
doen want het was wel glad op de weg. De opa's en oma's waren vroeg gekomen om naar de kanjers 
te komen kijken. Om 08:00 gingen we inzwemmen en dat ging heel goed. Als eerste was Megan aan 



de beurt voor de 100m rugslag en daar was heel erg op gefocust na de dis van gisteren. Megan ging 
goed haar starttijd was 0.62 en daarna had ze een goed tempo haar 50m tijd is 35.30 en toen lag ze 
mooi op een 3 de plek. de 3de baan ging niet heel goed maar na het 3de keerpunt ging ze heel hard 
en ze tikte aan in 1.13.42 en werd hiermee mooi 3de achter Britta en Eva. max was daarna aan de 
beurt voor zijn 200m vrijeslag. Max is heel blij dat hij nu al mee mag zwemmen op 4 afstanden. Max 
ging iets te langzaam van start maar het ging goed tot zijn keerpunt die was iets te dicht op de kant. 
Zijn 50m tijd was 30.30 daarna probeerde hij nog sneller te gaan maar helaas lukte dit niet. Max tikte 
aan in 2.15.12 wat 1 sec langzamer. Max zelf was wel tevreden over zijn race. Vanmiddag gaan 
Giorgia, Ivo en Megan van start in de 5de sessie. 
 
Zaterdagmiddag was weer een succes voor SG SCOM/ De Zeehond'73. 
Als eerste ging Ivo van start voor zijn 100m rugslag en die heel goed. Zijn starttijd was 0.52 dat is heel 
snel. daar ging hij goed door . Zijn 50m tijd was 32.38 en Ivo wist daarna goed door te gaan. Hij tikte 
aan in een mooie PR van 1.06.56.wat toch een sec sneller is. Megan was dan aan de beurt voor haar 
200m vrijeslag. Megan had de 3de tijd en nu maar waar maken. De ging niet heel snel weg maar ze 
lag mooi op koers als 3de en nu maar hopen dat ze iets naar voren kan zwemmen maar helaas ging 
dit niet lukken Megan zwom de eerste 50m in 32.93 en de 100m ging in 108.79. Ze maakte het ons 
heel spannend door net een derde plek te halen in 222.40. Dit is haar 3 medaille. Giorgia was daarna 
aan de beurt voor haar 200m . Giorgia is aan een goed toernooi bezig en dit hopen we even door te 
zetten. Giorgia ging goed van start haar 50m was 30.93 en de 100m tijd 105,84 ze lag mooi op een 
4de plek en dat kon ze volhouden tot het einde. ze tikte aan in 216.36. Zo de zaterdag zit er nu ook 
weer op. Morgen nog een zware dag en dan lekker weer naar huis. 
 
De Zondagochtend sessie zijn goed verlopen door de zwemmers 
Als eerste gingen de heren Nikhom en Max voor hun 100m vrijeslag. Nikhom had een mooie starttijd 
van 63 en de 50m ging in 30.83. Nikhom vocht voor wat hij waard was maar hij zwom net boven zijn 
PR van 1.04,44. Max had ook een goed starttijd van 68 en zijn onderwaterfase was lekker snel. De 
eerste 50m ging in 28.90 en hij tikte aan in 101.81 wat een evenaar is van zijn persoonlijke record. de 
dames Megan en Giorgia hadden daarna de 200m wisselslag en hun tijden stonden al wat langer dus 
misschien haalde ze wel een nieuwe persoonlijk tijd en dat gebeurde ook Megan zwom 244.62 wat 
een dikke Pr is en Giorgia zwom in 237,18 wat een kleine PR is. Allebei de dames werden mooi 8ste. 
Als laatste ging Ivo voor zijn 200m vlinderslag. Hij zwom de 50m in 32,23 en de 100m in 110,56 
daarna had hij het een beetje moeilijk maar de laatste 50m wist hij toch door te trekken naar 232.50 
wat 4 sec sneller is dan zijn snelste tijd tot nu toe. Vanmiddag de laatste sessie waar Giorgia de 100m 
vrij en 200m vlinder en Megan ga de 100m vrij zwemmen en Max de 100m school en Ivo de 200m 
wissel. We hebben dus nog een lang programma te gaan 
 
De laatste sessie van de NJJK 
Zondagmiddag om half 3 vertrokken we naar het sloterparkbad om de laatste sessie te gaan 
zwemmen. We hoopte daar nog een medaille te kunnen halen maar je weet het maar nooit 
Als eerste ging Max voor zijn 100m schoolslag. we hebben nog even goed geoefend tijdens het 
inzwemmen. De start was goed maar daarna ging het fout door dat Max een dubbele vlinderkick 
maakte en dat wist hij zelf ook gelijk dus hij heeft lekker gezwommen en uit eindelijk telt het niet 
mee maar wel een PR. max was heel erg teleurgesteld. Megan was daarna aan de beurt voor haar 
laatste afstand de 100m vrijeslag en die ging snel. zo snel dat ze het keerpunt haast niet kon maken 
en was ook bij de 50m. die ze in 32.14 zwom. Ze was aan het vechten in het water want ze had nog 
kans op een podium plek. helaas kwam ze iets te kort maar zwom ze een mooie tijd van 1.05.53. 
Giorgia was vlak daarna aan de beurt en zij zwom een mooie race in 1.03.26. 
Ivo zijn laatste afstand was de 200m wisselslag en die zwom hij heel goed en wist her 5 sec eraf te 
snoepen. Zijn eind tijd was 2.31.99. De aller laatste die van start ging was Giorgia voor haar 200m 
vlinderslag. Zij stond als 2de in de startlijst en nu maar hopen dat ze het ook haalt en dat deed ze ook 
door de eerste 100m lekker te zwemmen. helaas vond ze dit zelf te langzaam in 1.16.42 daarna ging 



ze het tempo op voeren iedere 50m harder en de laatste baan probeerde ze nummer 1 nog voorbij te 
gaan maar dat lukte net niet. Giorgia tikte aan in 2.37.24 en werd hiermee heel mooi 2de. 
SCOM/ De Zeehond heeft het heel goed gedaan. We hebben 5 medailles mee naar huis genomen 1 
gouden, 2 zilveren en 2 bronzen. 
Gefeliciteerd allemaal op naar de NJJK lange baan in Juni. 
 

  
 

 


