
Open Nederlandse Master Kampioenschappen Papendrecht 21 t/m 24 januari 

Waar het de afgelopen jaren Nijverdal, Zwolle en Heerenveen was, waren dit jaar de Nederlandse 

kampioenschappen voor Masterszwemmen eens lekker in de buurt, namelijk in Papendrecht.  

Jan, Hetty, Karen, Krista en Rebecca zwommen voor SCOM mee dit jaar. Voor Jan en Hetty begon het 

op donderdag al met de 1500m vrije slag, toch een hele afstand!  

Op vrijdag zwommen ook Karen, Krista en Rebecca. Alle drie de 50m rug, en Karen en Rebecca ook 

de 100 vrij. Jan en Hetty zwommen beiden de 400 vrije slag, Hetty deed 

daarnaast ook nog de 200 vlinder en de 200 wissel, een zwaar 

programma! Jan deed naast de 400 alleen nog de 200 wissel. Dag 3 

bracht voor Jan de 800 vrij, 50 school en 200 vrij. Rebecca deed alleen de 

100 wissel. En Hetty zwom de zware 400 wissel, de 200 rug en de 200 

vrij. Karen en Krista waren een dagje vrij. Overigens is Karen die dag 

geslaagd voor haar J, gefeliciteerd!   

De laatste dag van het ONMK, alle vijf de zwemmers waren weer van de 

partij. Voor Jan begon de dag zwaar met de 400 wissel, maar die leverde 

hem wel een bronzen medaille op! Gefeliciteerd Jan! Rebecca en Krista 

gingen vervolgens voor de 50 vlinder, bij beiden geen toptijd maar wel 

lekker gezwommen. Jan zwom vervolgens iets waar hij overigens de enige binnen de hele vereniging 

is die dat leuk vind: de 200 school… Toch had hij er veel plezier in, is er nog iemand die dat leuk vind 

. 

Hetty en Karen gingen voor het koningsnummer van de dag, de 50 vrij. Tussen al het geweld werden 

er twee hele goede tijden gezwommen door beide dames, top gedaan! 

Krista, Karen en Rebecca zwommen als afsluiter nog de 100 rug. Ook weer drie toptijden!  

Voor Karen en Krista was dit hun eerste masterwedstijd, en dan gelijk een NK. Goed gedaan meiden, 

weer een ervaring rijker!  

In Mei worden de ONMK langebaan wedstrijden gehouden, in Eindhoven. Voor de geinteresseerden: 

http://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/zwemmen/kampioenschappen/onm

klb/ 
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