Verslag 2-daags zwemfeest VZN 26-27 Okt 2019
Hoi,
2 daagse een wedstrijd die toch een beetje stress en heel wat organisatie vraagt, maar zo
geslaagd was.
Op voorhand is ploegen maken met onze zwemmers al een serieus werkje, dan zijn we klaar
en heeft Maxime beslist om eens tegen de muur te zwemmen en Sofie viel uit. Het ploegen
maken kon opnieuw beginnen via chat met Anneke, die in het zonnige Spanje zat, raakten
we er uit. We moesten niet schrappen, sommige zwemmers hadden nog een startje meer te
gaan.
Gino regelde samen met Koen alle klank en licht. Het balkon was één en al kabel op de vloer
maar twas dik in orde.
In de cafetaria was het zoeken, hoe gaan we 130 man een plaatsje geven. Maar met de vele
helpende handen en een paar keer tellen stond dit ook snel klaar.
Zwemmers beginnen te arriveren, bij de wedstrijdzwemmers viel het op dat ze klaar waren
voor een avondje fun. Bij de veteranen en oud zwemmers viel het vooral op dat ze toch wat
stress hadden.
We mochten dit jaar Gent, Brugge en Delfino verwelkomen voor de VZN 2 daagse.
Tijdopnemers werden voorzien van een lichtje voor op hun kaft.
En dan “music maestro”, we gaan van start. Franky( oud zwemmer /trainer van VZN ) kwam
het startschot geven
100 Rug




Robbe, Aeon, Noah, Arno: Nieuw clubrecord heren algemeen
Caitlin, Marthe, Elise-cato, Britt L.: nieuw clubrecord dames miniem
Rémi verbreekt het persoonlijk record van Tourlousse Philip uit 1979 van 1'36"81
naar 1'30"07

50 vlinder





Thomas, Aeon, Arno, Viktor: Nieuw record kadetten
Ditte, Luna, Elise-cato, Caitlin: Nieuw record dames algemeen
Ditte haar poging om het clubrecord van Sophie Lambrecht te breken mislukte, maar
ik ben er zeker van dat het haar dit jaar nog of volgend jaar zal lukken.
Tom zette als jonge veteraan het clubrecord veteranen scherp met 28"78. STERK !!

100 schoolslag



Xena, Axelle, Lina, Luna verbeterden het record uit 2018 van 7'07"26 naar 6'44"70
Viktor, Thomas, Chesney, Rochney: Nieuw clubrecord heren algemeen

50 Vrije slag




Rémi verbreekt eigen record naar 35'31
Christophe, Bart, Diederik, Steve verbeteren het clubrecord veteranen uit 2018 van
2'24"21 naar 2'01'34
Tom zet ook hier de tijd scherp bij de veteranen met 26'09. Wie gaat daar ooit
onder??

Na de individuele wissel is er een welverdiende pauze. Sommige zwemmers hadden zeker
nood hieraan want ze hadden soms geen tijd om uit te rusten en moesten gewoon
uitstappen het ene en al blazen en puffen onmiddellijk weer van start in het volgende.
Dan toch proberen duidelijk te maken bij jongere dat je niet alles top moet zwemmen en dat
ze hiervoor zeker niet moesten teleurgesteld zijn of traantjes laten vloeien als het wat trager
ging
Pauze afgelopen, alle zwemmers terug op hun plaats, behalve sommige oud zwemmers die
kwamen nog op hun gemak van de bar. Chance dat de scheidsrechter wat gewacht heeft !!
50 schoolslag






Arno, Chesney, Robbe, Rochney verbreken het record heren algemeen uit 2018 van
2'39"31 naar 2'26"49
Caitlin, Xena, Julie, Axelle verbreken het record dames algemeen uit 2018 van
3'16"39 naar 3'04"32
Marthe, Britt, Luna, Elise-cato zwemmen een nieuw record dames miniem
Jeroen zwemt een record 38"32
Britt verbreekt record veteranen van Isabelle

100 vlinder


Ditte, Xena, Lina, Axelle zwemmen nieuw record dames algemeen

50 rug




Robbe, Rochney, Noah, Arno zwemmen nieuw record heren algemeen
Elise-cato, Julie, Luna, Marthe verbreken record dames algemeen uit 2018 van
2'56"88 naar 2'50"18
Britt zwemt record veteranen

100 vrije slag


Rémi verbreekt terug een record uit 1979 van Glorie Alain van 1'20"74 naar 1'20"17

Bij de laatste aflossing met 8 werd er nog eens serieus gestreden. Voor sommige met de
laatste krachten.
Klaar voor een feestje, de glazen cava werden gevuld en de medailles verdeeld. Na een
hapje bleven onze hongerige maagjes nog lang leeg. twas wachten en wachten en wachten.
Vanaf 22u30 konden we dan toch aanschuiven voor een heerlijke maaltijd. Terwijl de
laatsten nog aan het eten waren ging de jeugd al met het fuiven van start. Dj Aeon en Dj
Arno kregen onmiddellijk de sfeer erin en de zwemmers haalden hun dance moves boven.
Rond 1u vertrokken de meeste huiswaarts, wat slapen om klaar te zijn voor dag 2. Alles
werd weer op zijn plaats gezet in de cafetaria. Behalve het misverstandje tijdstip eten
mochten we toch wel spreken van een zeeeeeer geslaagde avond. Bedankt aan de oud
zwemmers voor hun aanwezigheid, hopelijk zien we jullie volgend jaar terug.

Dag 2
De clubs Oostende en Merksem komen erbij. Bij VZN is het minder druk, oud zwemmers en
veteranen passen voor dag 2. Robbe en Ches beslissen om niet te zwemmen en doen stage
als tijdopnemer. Tis dus aan de -20 jarigen. Die zijn wel minder enthousiast dan op dag 1.
Het feestje en laat gaan slapen, sommigen hadden een serieuze off day. Anderen vonden
toch de energie eenmaal terug in het water.
We behaalden 8x goud, 4x zilver, 9x brons. 37 persoonlijke besttijden konden toch nog
verbroken worden.
Bedankt aan alle zwemmers, medewerkers, officials om van deze 2 daagse weer een
topweekend te maken.
Fotograaf Veerle heeft heel wat sfeerbeelden gemaakt, de foto's kan je bewonderen op de
site.

Op de website vind je de uitslag van de 2 dagen + een update van de clubrecords. Ik denk
dat ik ze allemaal heb aangepast, mocht je toch iets zien die niet aangepast is, laat het me
zeker weten.

Sportieve groeten
Cindy t Jaeckx

