Scommers zoeken en vinden medailles op laag water!!
Afgelopen zaterdag, 7 februari 2015, zwommen de wedstrijszwemmers van de SCOM een vijfkamp.
Bij binnenkomst van het zwembad viel het de zwemmers gelijk op dat het waterniveau lager was dan
normaal. Dit gaf bij de zwemmers en ploegleiding aanleiding tot zorgen over het te nemen keerpunt
bij de vrijeslag en rugslag. De lagere waterstand werd veroorzaakt door een technisch storing .
Gelukkig kon de wedstrijdleiding aangeven dat alles aan de norm voldeed, er geen risico was voor de
zwemmers en dat de wedstrijd gewoon kon doorgaan.
Om aan de omstandigheden te wennen werd uitgebreid te tijd genomen om in te zwemmen. Na het
inzwemmen konden de meiden van de estafetteploeg gelijk laten zien wat ze in hun mars hadden en
met een mooie eerste plaats werd de toon gezet.
Daarna was het de beurt aan Maxim Bolander, één van de groot verdieners van de dag. Hij haalde op
de 200 meter Wisselslag en op de 50 meter Schoolslag een mooi eerste plaats.
Voor Nina van der Geijn was het haar eerste wedstrijd. Vol spanning kon ze niet wachten om zich te
meten met de andere meisjes van haar leeftijdscategorie. Met twee mooie tijden gaf ze haar
visitekaartje af voor de rest van het seizoen.
Fleur Fikkers en Ashley Kock kwamen beiden uit op de 50m Vlinderslag en de100m Vrijeslag. Beide
zwommen een mooi persoonlijk record waarbij Ashley nog een dik verdiende bronzen medaille in de
wacht sleepte op de 100 meter vrijeslag.
Jeroen Leenslag en Karen van Dee zwommen de 200m Vrijeslag en de 50m Rugslag bij de senioren en
gingen ieder met één gouden en één zilveren medaille naar huis.
Désiree van Eeren en Rebecca van Eeren zorgden voor een klein familiefeestje. Ondanks een blessure
zwom Désiree naar een mooi persoonlijk record op de 200m Vrijeslag. Haar zus deed daar nog een
schepje bovenop door met een zilveren medaille naar huis te gaan.
Jim van Vliet greep deze wedstrijd aan om de vruchten te plukken van zijn trainingen van de laatste
tijd. Met een mooi persoonlijk record op de 100m Vrijeslag en een gouden medaille op de 50m
Schoolslag kon ook hij terug kijken op een zeer geslaagde middag.
Gelukkig viel dit zwemfeestje door de technische storing niet in het water waardoor de Scommers
met een tevreden gevoel richting Hoogvliet terug rijden.

