Verslag Internationale wedstrijd Almere 21 April 2019
Hoi ,
8 zwemmers trokken in het paasweekend richting Almere . Om 5u hier
vertrekken zagen we niet zitten , dus was iedereen al op zaterdag
vertrokken , zo was om 7u opstaan en 8u richting zwembad ideaal.
Terwijl
de clubs aan de ene zijkant dicht op mekaar zaten hing het bordje VZN om
onze plaats te bepalen op een ideale plaats tussen groot bad en
instructiebad . De supporters konden plaats nemen op de banken tussen de
baden en de VZN zwemmers hadden een volledig stuk aan het instructie bad
waar ze konden zitten en zelfs liggen op matten om te chillen of een
powernapje te doen .
Het eerste was de 50m Vs , waar de eerste 6 per categorie zich konden
selecteren voor de Australian run op het einde van de dag . 6 van de 8
zwemmers deden dit .
Tijdens de wedstrijd werd duidelijk dat de zwemstage nog in de beentjes
zat en er niet veel PB gingen gebroken worden . En daar hadden de zwemmers
het niet altijd makkelijk mee , want na de zwemstage hadden beter verwacht
. Chance dat ze Anneke verschillende keren hoorden zeggen . Gasten tis
nie erg , we zijn nog maar terug van stage en tis binnen 2 weken da je moet
knallen .
Toch behaalden ze 3x goud , 11 x zilver en 7 x brons en werd Tuur 2de, Noah
5de , Maxime 3de , Rochney 3de , Diederik 2de en Xena 6de op de Australian
run .
Tijdens de middagpauze hadden we de enige 2 picknickbanken die er stonden
al zeer tactisch veroverd . Al waren ze wat aan de onstabiele kant , we
konden 2u met zijn allen genieten van de stralende zon . Later in de
namiddag kregen we zelfs toestemming om ze te verhuizen naar waar er nog
zon was .
Zo maak je natuurlijk ook de supporters zeer gelukkig hé .
De wedstrijd duurde tot 18u30 , dus de maagjes begonnen al te knorren . Op
zaterdag waren we naar een “all-in” buffet met wereldkeuken geweest en dat
was zeker meegevallen . Het is niet makkelijk om voor 18 personen plaats te
vinden .
Op zondag hadden we een authentiek hamburger restaurant gevonden tot de
zwemmers zelf voorstelden om nog eens naar het buffetrestaurant te gaan .
Ik denk dat het serieuze dessertbuffet met chocoladefontein er misschien
wel voor iets tussen zat en in welk restaurant ga je met een roltrap naar
binnen . Dus iedereen en we gingen ons voor de 2x breed eten in Restaurant
Breed in Almere . Zeker een aanrader mocht je ooit in de buurt zijn .
Na deze lange dag gingen de oogjes vlot toe en op maandag konden de meeste
wat langer slapen . Op maandag vertrok men ofwel onmiddellijk naar huis of
genoten eerst nog wat van het zonnetje in Almere .
Twas een geslaagd weekend , De volgende Almere zal normaal maar in 2022
zijn ,want dit valt dikwijls samen met de zwemstage .
Doei
Cindy t Jaeckx

