
De regio Sprintkampioenschappen KB heeft mooie resultaten opgeleverd voor de zwemploeg. 

 

SG SCOM/De Zeehond’73 ging met 14 zwemmers naar de regio sprintkampioenschappen 2014 die 

gehouden werd in Het hofbad te den Haag. 

De volgende zwemmers hebben hun Limiet weten te halen 

voor deze wedstrijd: Nikhom, Max, Giorgia, Megan, Senna, 

Timo, Karen, Ivo, Otto, Terri, Isabella, Marije en Kirsten.                         

De sprint wil zeggen alleen maar 50m in diverse 

leeftijdscategorie. Helaas waren in sommige groep weinig 

inschrijving maar dit kwam door dat de limieten erg scherp 

waren en dat is voor de zwemmers die net niet mee 

mochten doen. Gelukkig gaan ze dit bekijken om op de 

volgende kampioenschappen wel aan het aantal deelnemers 

te komen. Bij de junioren 1 hadden we Megan en Nikhom en 

beiden hebben het goed gedaan op de rug werd Megan 2de in een Persoonlijk Record en Nikhom 5de . 

Op de Vlinderslag werd Nikhom 3de en Megan 4de in een PR. De schoolslag voldeed Nikhom niet aan 

het limiet en Megan werd 3de . De laatste afstand was de vrijeslag daar kwamen ze beide op het 

podium terecht en wel op de 2de plaats en beide een persoonlijke verbetering van tijd. De junioren 

2/3 waren Max, Terri, Kirsten, Otto, Isabella, Ivo en Giorgia zwommen allemaal deden ze het heel 

goed er werden mooie PR gezwommen en Max wist zelfs het limiet op de 50 vrij te halen voor het 

NJJK. Ivo wist op de rugslag en de vlinderslag een 3de plek te halen. Giorgia wist 2 keer het podium te 

halen op de vrijeslag en schoolslag 1ste en 3de op de rugslag helaas ging het bij de vlinderslag helemaal 

fout. Ze kwam met gespreide armen tegen het aantik want en dat was zo pijnlijk dat ze niet verder 

kon zwemmen. De dames Karen, Senna en Marije en de heer Timo waren ook goed aan het 

presteren. De rugslag werd Karen net 5de en Marije 3de en 

Timo werd 2de. De vlinderslag was voor Marije het 

hoogste trapje de 1ste plek. Schoolslag is het ding van 

Senna en dat liet ze ook wel zien ze werd mooi 3de .De 

vrijeslag was voor Timo een mooie race met een nieuw 

PR en  Marije wist samen met haar broer een mooie 3de 

plek te halen . Het was een vermoeiende middag maar er 

werd goed gezwommen en er kwamen vele medailles 

deze kant uit.  

 

 

 

 


