
18 juni 2016 SCOM/De Zeehond ’73  
te Gorinchem 

 

Zaterdag 18 juni jongstleden was het weer zover, de laatste Driekamp van het seizoen en op het NJJK na ook de 
allerlaatste wedstrijd van het binnenbadseizoen.  
 
De wedstrijd begon al goed met de estafette van de dames, zij zwommen 4x50m wisselslag, met Karen op de 
rug, Angelina op de school, Nienke zwom de vlinderslag en Rebecca sloot de race met de vrijeslag. In deze 
estafette werden mooie tijden gezwommen, jammer genoeg niet allemaal officiële tijden, maar dat heb je nu 
eenmaal in een estafette.  
 
Na de estafette was het tijd voor de minioren races. Hier zijn wat super tijden gezwommen door Ebony, Bridgett, 
Christal, Sterre en Jelle. Michael zwom jammer genoeg net boven zijn tijd op de 25m vlinderslag en Nigel haalde 
zijn armen niet goed genoeg over het water, waardoor hij een diskwalificatie opliep, maar dat kan ook een keer 
gebeuren. Ebony, Michael en Jelle sleepten daarbij ook nog eens een medaille binnen,  voor Ebony was dit 
brons, voor Michael goud en voor Jelle zilver. Voor Max Bos was dit zijn allereerste echte wedstrijd en hij zette 
dan ook een mooie tijd neer op de 50m rugslag. Max zwom deze afstand in 0.54.92! 
 
Na Max mochten de dames alweer starten, Karen en Rebecca zwommen allebei de 50m rugslag. Jammer genoeg 
geen PR’s voor de dames, maar Karen haalde wel nog even goud. Yanique mocht ook de 50m rugslag zwemmen, 
hij zwom een PR en won een zilveren medaille, wat wil je nog meer! 
Hierna waren de junioren en jeugd eindelijk aan de beurt, ze hebben een tijdje moeten wachten, maar dat 
resulteerde dan ook in voornamelijk goede resultaten! Jaylina, Joey, Angelina, Lotte, Rachel, Lian, Nienke, Jarno 
en Yanique zwommen allemaal rond hun PR, sommigen er net boven maar veel er ook onder. Super! Demi, 
Mitchel en Nino hebben alle drie super erg bun best gedaan op de 100m rugslag, maar deden tot hun spijt iets 
fout bij het keerpunt. Wat trouwens niet heel gek is, want dat rugslag keerpunt is ook gewoon heel moeilijk! 
 
Daarna waren de dames weer aan de beurt. 100m vlinderslag, pfoe, wat een afstand is dat toch altijd weer. Deze 
ging niet bij allemaal super goed, bijvoorbeeld bij Karen, die 14 seconden boven haar PR zwom, maar ze had dan 
ook al twee keer gezwommen, dus dat verklaart een hoop. En daarnaast heeft de rest het ook goed gedaan! 
Diana zwom een seconde van haar tijd af, Rebecca zwom net een seconde boven haar inschrijftijd en Nienke 
zwom ook een PR van maar liefst twee seconden, terwijl ze net het water uit was! 
 
Qua tijd was het niet zo’n extreem lange wedstrijd, maar er werden wel veel afstanden gezwommen! Ebony en 
Michael pakten nog even brons en goud op de 50m schoolslag, waarop Bridgett  en Nigel jammer genoeg 
gediskwalificeerd werden. Chrystal, Sterre, Jelle en Max zwommen alle vier mooie tijden op de 100m schoolslag. 
Demi, die ook nog eens brons won, Jaylina, Joey, Mitchel en Nino zwommen nog een 50m schoolslag. Angelina, 
Rachel, Lian, Lotte en Niels zetten nog even wat tijden neer, waarbij Angelina en Niels ook nog eens zilver en 
brons wonnen, op de 100m wisselslag.  
En toen was de wedstrijd nog niet eens afgelopen. Bridgett, Ebony, Michael, Nigel, Nienke, Jarno Yanique, 
Rebecca en Diana mochten namelijk allemaal nóg een afstand zwemmen. Dit was voor Bridgett, Ebony, Michael 
en Nigel 25m vrijeslag; voor Nienke, Jarno en Yanique 50m vrijeslag en voor Rebecca en Diana 200m vrijeslag. 
Ook hierbij werden mooie tijden gezwommen en viel sg SCOM/De Zeehond ’73 weer in de prijzen.  
 
Deze laatste Driekamp van het seizoen werd afgesloten met een spetterende estafette, 4x50m wisselslag 
gemixt, waarbij Jarno de kop afbeet met de rugslag, Angelina hem achterna zwom op de schoolslag, Niels in het 
rond fladderde als een vlinder op de vlinderslag en Nienke de race afsloot met een sprintje borstcrawl.  
 
Het was een geweldige laatste wedstrijd van een geweldig seizoen! Hopelijk volgend jaar weer!  
 


