Preselectie Nat LTK dag 2 Gent 17 Maart 2019
Hallo,
Wat hebben we were geknald op dag 2. Het grootste team waren we alweer van de
10 clubs .
Nieuwpoort 25 zwemmers
Blankenberge 17 zwemmers
Gent 16 zwemmers
Oostende 14 zwemmers
Ronse 7 zwemmers
St Amandsberg 14 zwemmers
Tienen 3 zwemmers
Aarschot 13 zwemmers
Brugge 12 zwemmers
Merksem 10 zwemmers
Van onze dolfijntjes tot en met onze veteranen werd gestreden . Van de 59 starten
werden 38 persoonlijke tijden verbroken . We behaalden 7x goud, 9x zilver, 3x
brons.
Er waren 20 gemengde aflossingsploegen ( 2 dames/2 heren ) voor de 4x 50 vrije
slag waarvan 6 van Nieuwpoort . 50m vs is natuurlijk altijd een keiharde strijd , dus
ook deze keer was het niet minder . VZN 1 kon strijden in de laatste reeks en was
daar derde met een tijd van 2.00.45 , maar dan kwam de spanning
Anneke had in de reeksen 2 en 3 ook 2 ploegen opgemerkt die 2.00.? gezwommen
hadden . We waren dan ook super content toen VZN Ploeg 1 naar het podium mocht
voor Brons . Merksem werd 4de met 2.00.69 en Ronse 5de met 2.00.96 . Verder
waren we 11de, 12de, 15de, 17de en 18de.
Bram werd helaas pechvogel van de dag op de 100 Vs , hij kon zijn tijd verbeteren
van 1.25 naar 1.18 maar was jammer genoeg te vroeg gestart .
Ook naast onze vele zwemmers waren we natuurlijk weer goed vertegenwoordigd in
de juryvergadering waar 6 officials van VZN zaten !!
Isabelle kon haar eigen clubrecord van 2016 verbreken op de 50m vs van 39.54 naar
39.41 . Dikke proficiat !
Hoe zit het nu in mekaar voor de finale op 5 mei in Westerlo ( let op start om 10u )
We hebben maar liefst 94 finaleplaatsen van de 113 starten en nog een paar die
eerste reserveplaatsen hebben. Dit is een prachtprestatie.
Maar we moeten ook eerlijk zijn en zeggen dat er in sommige categorieën zelfs geen
8 zwemmers waren. Dus ging iedereen automatisch naar de finale. Daar spreken we
natuurlijk niet over hé .
Hopelijk kan iedereen ook de finale zwemmen , want daarvoor gaan we natuurlijk op
stage. Keihard trainen om dan te knallen op de finales .
Je hoeft dit nog niet te laten weten hiervoor komt nog een gedetailleerde mail , wie
waarvoor , enz .

Er zijn enkel sfeerfoto's genomen op dag 1 en 2 , die komen op de website .
Volgende week gaan 6 zwemmers de VZN vertegenwoordigen in Aarschot . Doe da
goed hé !!
Verder wens ik alle zwemmers succes met de examens en veel plezier op de
zwemstage .
Coming together in a team is a beginning , staying together as a team is a progress ,
working as a team is always a success .
Een trotse clubverantwoordelijke
Cindy t Jaeckx

