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Eerste dag 
Vanochtend vroeg vertrokken naar Tilburg om daar met Timo en Marije Dinkelberg te beginnen met 
de 1ste dag van de open Nederlandse Kampioenschappen. Marije begon met de 100m vlinderslag. 
Het is wel iets te vroeg voor haar maar het is zo. Momenteel loop de vlinderslag niet. Hier moet zij 
nog hard aan gaan werken. Ze zwom in de 3de serie en de eerste 2 banen gingen goed maar daarna 
werd het iets moeilijker. Ze tikte aan in 1.07.14 en de tussentijd was 31.59. 
Daarna was het een tijd wachten voor dat de 200m vrijeslag aan de beurt kwam. Als eerste gingen de 

dames,  13 series lang. Marije was in de 9de serie aan de beurt. De eerste 50m was 30,04 en de 100m 

1.03.01 en daarna kwam ze bij het keerpunt van de 150m daar kreeg ze niet genoeg adem en ging 

het keerpunt de mist in. Gelukkig wist zij zich te herpakken en tikte aan in 2.11.73. Ze wist zelf ook 

niet wat er gebeurde bij het keerpunt, er waren nog meer zwemmers die er last van hadden.  Ze was 

wel teleurgesteld maar helaas kan je dit niet meer veranderen. 

Timo was na de dames aan de beurt voor zijn 200m vrijeslag daar waren  gelukkig maar 7 series van 

en Timo zwom in serie 3. Timo begon lekker en de 50m ging in 26.69 en de 100m in 56.69. Daarna 

werd zijn slag iets korter en daardoor was zijn 150m tijd iets te laag maar hij wist zich te herpakken 

en tikte aan in 1.58.26 en dat is een verbetering van zijn inschrijftijd.  

2de dag van de ONK 
Vanochtend eerst Karen opgehaald en daarna op weg naar Tilburg. 
Ik ga mij iets beter voelen in het zwembad. Op een gegeven moment heb je een manier gevonden 
om uit die warmte en drukte weg te zijn. 
Marije en Timo waren deze dag ook. Karen en Marije hadden het limiet op de 100m vrijeslag en Timo 
de 200m wisselslag. 
 
Als eerste ging Karen van het startblok voor haar 100m vrijeslag. De eerste 50m gingen in de tijd van 
29,95 en Karen tikte aan in 1.02.60 wat net boven haar persoonlijke tijd ligt. Ze heeft goed haar best 
gedaan alleen haar armtempo kan nog iets omhoog dan kan ze haar tijd nog scherper zetten.  
Marije was daarna aan de beurt. Ze ging goed van start maar haar keerpunt ging iets te langzaam, 
daar kwam ze stil te liggen en dan is het moeilijk om dit in te halen. Haar 50m tijd was 28.81 en ze 
tikte aan in 59.30. 
 
Als laatste ging Timo van start voor zijn 200m wisselslag. Die ging heel goed, zijn tussentijd was 28.80 
op de vlinderslag en hij tikte aan als 20ste in 2.11.57 en deze plaats gaf hem kans op een plek in de B 
finale en dat wilde hij wel doen! En dat ging dan ook gebeuren: om 16:30 uur weer aanwezig zijn 
voor de B finale. Daar werd Timo 15de in 2.13.60.  
 
Derde en laatste dag 
Weer een dag vroeg op. Wat je er als zwemmer voor over moet hebben om op hoog niveau te 
mogen zwemmen. Timo was als eerste aan zet  voor zijn 100m vrijeslag.  Zijn start snelheid was  
uitstekend; 0,65 en daar liep de 50m goed in 25.83. Daarna ging hij zo hard dat hij te dicht bij de kant 
zijn keerpunt maakte en daar kwam hij niet goed mee uit maar Timo ging door en dit leverde hem 
een tijd op van 53.67, wat net 0,07 langzamer is dan zijn inschrijftijd. Timo had er wel een goed 
gevoel over.  
Al snel daarna was Marije aan de beurt voor haar 50m vrije slag. Helaas had ze geen goed gevoel 
over de afgelopen 2 dagen maar toch had ze het niet slecht gedaan. Marije was goed geconcentreerd  
en haar start tijd was 0.73 en daarna wist zij goed door te pakken en zwom net boven haar 
inschrijftijd. Marije tikte aan in 27.78. 



De zwemmers van startgemeenschap SCOM/DeZeehond'73 hebben het netjes gedaan en weten nu 
waar ze staan en wat ze nog moet verbeteren. De volgende wedstrijden die voor hun een meet punt 
zal zijn is de Swimcup in december. 
 
Groetjes, 
Marjan Vroegindeweij  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Marije Dinkelberg, Timo Dinkelberg en Karen van Dee 


