ZRO deel 2 – Brielle 03-11-2012
Op 3 november gingen we met zijn allen naar Brielle om daar de tweede ZRO wedstrijd van
het seizoen te zwemmen. Een belangrijke wedstrijd, want na deze wedstrijd zouden we
weten of we de rest van het seizoen in de C- of D-poule zouden zwemmen..
We waren met een grote groep en iedereen had er veel zin in. De wedstrijd begon met een
estafette 4x50 vrije slag voor Désiree, Quinty, Claudia en Renske. Eindtijd 2.19.16 en dat was
goed voor een tweede plek. Ook voor de jongens was er een estafette. Eduardo, Jim, Koen
en Gijs zwommen een 4x50 wisselslag, eindtijd 2.34.15 en ook die tijd was goed voor een
tweede plaats.
Na de estafettes was het tijd voor de individuele programmanummers. Te beginnen met de
200 meter vrije slag dames en heren senioren. Rebecca en Loes zwommen deze voor de
dames. Allebei netjes gezwommen, maar zaten wel flink boven hun tijd. Hiermee was een 5 e
plek voor Rebecca en 6e voor Loes. Bij de heren was de 200 vrij voor Jeroen. Jeroen zwom
keurig naar een 3e plek in een tijd van 2.17.54.
De beurt was aan onze jongste zwemmers bij deze wedstrijd, meisjes junioren 1. Nienke,
Fleur en Ashley mochten de 100 meter vrije slag zwemmen. Nienke en Fleur werden
nummer 2 en 3, Ashley zwom ook heel goed en werd 6e. Bij de jongens minioren 6 zwom Rik
ook de 10 vrij en werd met zijn tijd van 1.30.59 3e! Allemaal zwommen ze een PR.
Karen en Désiree gingen voor de 200m wisselslag. Beide dames zwommen geen PR, maar
wel een keurige 2e en 6e plek. Bij de heren was deze afstand voor Tai Wei en Koen, maar ook
zij zwommen beide geen PR. Een 4e en 6e plek was wel voor hen.
Melissa, Rachel en Quinty zwommen in het volgende nummer de 100m wisselslag. Melissa
werd 3e, Rachel werd 4e met een mooi PR en Quinty had 2e kunnen zijn.. maar helaas een DIS
voor Quinty. Jammer, volgende keer beter! Ook Jim deed de 100m wisselslag, helaas werd
ook Jim gedist.. Ook voor jou Jim, volgende keer beter! 
Meisjes jeugd 2, 50m vrije slag was voor Renske, Nienke en Claudia. Renske werd netjes 2e
en zwom een paar honderdsten boven haar tijd. Nienke zwom een keurig PR en werd 9 e,
Claudia zwom met haar gekneusde pols toch nog een redelijke race en werd uiteindelijk 10 e.
Koen, Gijs en Eduardo zwommen ook 50m vrije slag. Koen werd 5e met een B-tijd. Gijs en
Eduardo werden met een PR netjes 7e en 9e.
Iedereen was geweest dus was het weer tijd voor de dames en heren senioren. 100m
vlinderslag stond op het programma. Rebecca zwom ruim 6sec boven haar tijd maar werd
met 1.22.30 toch nog 2e. Loes zwom ook iets boven haar tijd en werd met 1.28.57 6e. Tai Wei
en Jeroen zwommen de 100 vlinder bij de heren. Tai Wei werd met 1.08.20 2 e, Jeroen had
iets te veel bami gegeten en werd met 1.09.02 4e.
Nienke, Fleur en Ashley stonden klaar aan de start voor de 50m schoolslag. Nienke werd 1 e
(45.66), Fleur werd met een PR (51.76) 6e en Ashley werd in een tijd van 54.79 10e. Rik deed
het ook netjes, hij werd 3e in een tijd van 52.91.

De 100m rugslag dames senioren 2 was voor Karen en Désiree. Ondanks dat Karen zich niet
zo goed voelde, zwom zij toch een keurige race en werd 1e. Désiree deed het ook netjes en
zwom naar een 7e plek. Tai Wei, Eduardo en Gijs deden ook de 100m rugslag. Tai Wei mocht
het brons ophalen, Eduardo werd 6e en Gijs werd met een PR 7e.
Quinty, Melissa en Rachel deden de helft van de 100m rugslag. Quinty zwom in een PR
(36.18) naar de 1e plek. Melissa en Rachel werden 4e en 5e. Jim werd bij de jongens in een PR
(48.20) 6e.
Renske, Désiree en Claudia gingen voor de 100m wisselslag. Renske werd netjes 1e. Désiree
die vandaag ook al de 200m wisselslag had gezwommen en de 100m rug nog in haar benen
had zitten, was dus nog erg moe maar zwom toch een goede race en werd 7 e. Claudia zwom
ook netjes en werd 8e. Ook Koen, Eduardo en Gijs zwommen de 100m wisselslag. Koen
zwom ruim boven zijn tijd en werd 5e. Eduardo en Gijs zwommen beide een PR en werden 9e
en 10e.
Iedereen was nu weer geweest en de wedstrijd was bijna klaar. Alleen nog de estafettes. Bij
de dames senioren een 4x50 wisselslag. Renske, Loes, Rebecca en Karen stonden hiervoor
aan de start. De vier dames zwemmen deze estafette regelmatig (en ook in deze
samenstelling) en ook vandaag werden zij weer 1e!
Voor de heren senioren was er een 4x50 vrije slag. Tai Wei, Koen, Gijs en Jeroen mochten
deze zwemmen en werd netjes 2e.
Iedereen heeft deze wedstrijd ongelooflijk zijn best gedaan. Het was de dagen na de
wedstrijd even spannend om te bekijken in welke poule we terecht zouden komen. Na een
paar dagen stond het dan eindelijk op de ZRO site… Helaas zijn we op 0.2 sec toch in de Dpoule geëindigd. Heel jammer maar er valt niks aan te veranderen. We staan daardoor wel
ruim bovenaan in de D en kunnen hopelijk daar nu kampioen worden. Laten we daar met
zijn allen voor gaan dit seizoen!

