
Wat gebeurt er allemaal bij de Startgemeenschap SCOM/De Zeehond’73? 

Zaterdagmiddag was de 2de Nationale zwemwedstrijd. We zwommen deze in Sliedrecht. De 

zwemploeg bestond uit 50 zwemmers van jong en oud. 

De eerste wedstrijd hebben we heel goed gepresteerd en dit hopen we door te zetten in 

deze wedstrijd. Als eerste gingen de heren van start voor hun 4x100m vrijeslag. Als eerste 

ging Otto van start zijn wens is om onder de minuut te zwemmen dat is zijn magische grens. 

Otto ging goed van start en wist dit goed door te zetten en in de laatste 25m had hij nog iets 

om in een mooie tijd aan te tikte in 0.59.96. Daar waren we allemaal super trots op. 

De meiden waren daarna aan zet in de 4x50m wisselslag. We hadden 3 team aan het 

zwemmen ploeg 3 Nienke, Ashley, Anne en Diana. Ploeg 2 Claudia, Désiree, Elise en Kirsten. 

De laatste ploeg 1 Terri, Senna, Giorgia en Marije. Het ging er snel aan toe. Terri wist een 

nieuw persoonlijke tijd te zwemmen van 0.34.60 en de andere zaten er dichtbij. Ploeg 1 wist 

eerste te worden in 2.09.89 en ploeg 2 4de in 2.37.21 en ploeg 3 5de in 2.53.54. 

De jongste zwemmers de minioren aan de beurt voor hun 25m vrijeslag en de 50m 

schoolslag. De kleine kanjers hebben zo hard gezwommen dat ze allemaal op beide 

afstanden een persoonlijke tijd hebben neergezet. Deze kleine kanjers zijn Thom, peter, 

Jelle, Ruben, Crystel en Sophia. De 

minioren 6en later hadden op hun 

programma staan de 100m 

wisselslag en de 50m vrijeslag daar 

werd ook hard gezwommen door 

Maxim, Chris, Joey, Megan, 

Daphne, Isabella en Tessa. De 2 

jonge van deze groep Emma en 

Demi zwommen de 1ste afstand 

heel netjes en snel. Emma wist een 

mooie tijd neer te zetten van 

1.51.59 en Demi haalde 8 sec van 

haar tijd af en op de andere 

afstand was het net anders om.  

De junioren groep deden niet onder. De eerste afstand was de 100m schoolslag en de 2de de 

100m rugslag. In deze groep waren er zwemmers bij die heel goed presteerde zoals Lian en 

Mathijs die nog maar net lid zijn. Naast hun waren Anne en Patrick goed aan het zwemmen 

op de schoolslag. Op de rugslag kwam Diana , Niels , Jarno , Channon, Ashley en Giorgia goed 

bezig en zij wisten mooie tijden neer te zetten. 

De jeugd zwemmers hadden een wat zwaarder programma van 100m vlinderslag en 100m 

vrijeslag. De vlinderslag ging niet echt goed door de dames Terri, Kirsten maar de heren 



Otto, Max, Nikhom en Jim deden het daar in tegen heel goed met mooie persoonlijke tijden. 

Jim wist er zelfs 12 sec van af te snoepen. Op de vrijeslag waren de meiden weer iets beter.  

De laatste groep senioren hebben het heel moeilijk om hun persoonlijke tijden te verbeteren 

maar zwommen toch heel hard en hadden ook nog eens een zwaar programma van 200m 

vrijeslag, 200m rugslag en 200m wissel en 100m schoolslag. Rebecca , Marije, Senna, 

Claudia, Desiree, Elise, Karen,Rick en Timo wisten wel snelle tijden te zwemmen wat de club 

veel punten opgeleverd. 

Als laatste kwam er nog een 4x50m wisselslag jongens junioren die er vol voor gingen. Als 

eerste ging Mathijs die nu ook een mooie tijd zwom en daarna Max, Jarno en als slot 

zwemmer was Nikhom en tijd tikte aan als 1ste in 2.32.64 wat een eerste plek opleverde. 

Het allerlaatste programma de 4x 50m vrijeslag mix minioren 6 en later. We hadden 2 teams 

in geschreven. Ploeg 1 Chris, Tessa, Maxim en Megan zij werden met een tijd van 2.18.28 1ste 

en ploeg 2 Joey, Daphne, Emma en Isabella werden net 3de in een tijd van 2.41.34. 

Zo dat was een mooie wedstrijd met hele mooie dingen en nu maar wachten op de punten 

telling van de KNZB.  

  


