
Competitie ronde 1 en hoe zou het gaan na 6 maanden geen wedstrijd gevoel in het lijf 
te hebben gehad???? Nou ik kan met trots zeggen dat het goed is gegaan, natuurlijk 
voor de een viel een afstand/tijd tegen maar de ander liep met een big de deur uit. 
Lisa en Phaedra begonnen de middag bij het verkeerde zwembad, maar wisten het 
juiste bad ook op tijd te vinden. Het inzwemmen was druk en	Vincent	
moest even ingrijpen omdat zoals het Oceanus bekend is is Oceanus en inzwemmen 
geen gelukkig huwelijk en als je maar 2 banen tot je beschikking hebt... heet dat 
normaliter even rekening houden met elkaar! De Junioren boys mochten de middag 
openen met de 4*100 wisselslag estafette waarbij de jongens aan Anne 
vroegen of dat inhield dat ze ieder 2 banen moesten.... jongens kom op 4* 100!! wissel 
das dus 4 banen het werd een pittige strijd en ze wisten met alle inspanningen toch 
onder de inschrijftijd te duiken waarbij de 100 vlinder van Floris er veelbelovend uitzag 
ook qua tijd. De junioren meiden mochten ff lekker gas geven op de 4*50 vrij en ik kan 
zeggen met adembeperking en alle 4 die vol gas door de baan heen ramde hebben ze 
alles eruit gehaald wat erin zat en claimde ruim plek 1 met 2.10,61. Het individuele 
gedeelte begon met de senioren dames Thara, Naomi, Olivia en Amber 
waar Amber flink door trok en met 35.06 eerste werd gevolgd door Naomi die beslag 
legde op plek 2, en als je nagaat dat Naomi een rot keerpunt had ze keerde veel te vroeg 
en dan val je stil, Amber een zeer krachtige onderwater fase had en Olivia die vond dit 
maar niks. Thara lag als een knipmes op het water en dan zwemt de rug zo makkelijk. 
Jaaa het was de beurt aan het Hormonale geweld in serie 2 lagen 4 giganten in het water 
en wel Arjan, Sohrab, Vincent en Ruben 
en het ging hard en dan dat geroffel wat je voorbij hoort denderen, nou daar kan ik zo 
van genieten. Ruben won zijn serie maar in serie 1 bleek een gast uit 1990 toch net iets 
sneller te zijn geweest, blonde Rubie kon het bijna niet geloven IN ieder geval 
leverde deze race 3 prs op . Liam verdedigde de eer en de punten bij de jeugd 
jongens en zag zijn schoolslag met een seconde aangescherpt worden, was zijn laatste 
baan aan de erg korte kant en bij zijn onderwater fases ligt hij net ff te ondiep om nog 
meer voordeel uit je onderwater fase te halen. De jeugd meiden kwamen in actie op de 
200 vrij een lastig in te delen nummer want bij de 3e 50 meter krijg je te maken met 
verzuring en vermoeidheid. Nina wist een kleine pr te zwemmen legde wel ruim beslag 
op plek 1 maar was erg teleurgesteld over haar tijd, ze traint super hard en ze had er 
meer van verwacht. Ook Danique zag een kleine pr achter haar naam verschijnen ook 
haar derde 50 was zwaar. Madelief was geeneens ontevreden over haar tijd ze had veel 
erger verwacht. Tijd voor de junioren en Oceanus had een zeer sterke bezetting met 
Aiton, Fender,Daniel, Stijn, Floris en Thijmen en ze gingen zich eens meten op de 100 
wissel waarbij Daniel zich met kop en schouders boven de rest heeft uitgestoken als een 
duvel uit een doosje klopte hij Stijn en Floris die al in een pracht van een gevecht lagen 
maar ze hadden geen rekening met Daniel gehouden Plek 1,2 & 3 was voor onze club en 
het regende prs. 100 vlinder ik geef het je te doen, respect voor de junioren meiden 
Verena, Elise, Lente en Hannah die het fikste. Verena zag haar tijd met 14 sec 
aangescherpt worden, ze kon niet meer verzoop bijna maar wilde niet van opgeven 
weten. Hannah die me verraste met de keurige race die ze liet zien, ging niet hard wel 
hard genoeg voor een pr maar het zag er prachtig uit. Elise en Lente dat werd in de 



laatste baan nog even super spannend, zo lag Elise 3 banen voor en toen kwam daar de 
laatste baan en zetten Lente de turbo erop en door die versnelling legde ze met 1.26,01 
beslag op plek 1 en Elise met 1.26,23 op plek 2. Voor Lente betekende het een pr van 11 
sec. BAM binnen! Jayden had een perfecte onderwater fase kwam super goed uit na 50 
vlinder en zag 35,70 veranderen in 33.91. Het koninginnen nummer met als debutant 
voor Oceanus Nora ze traint keihard maar in de wedstrijd kwam er een totaal andere 
Nora aan de start ze ramde op kracht door de baan heen met alles wat ze in haar lijf had 
heeft ze na deze inspanning 1.08,24 achter haar naam staan en werd ze 2e en ze was zo 
blij. Heb alleen meegegeven dat we haar techniek die ze bij het trainen laat zien moeten 
zien te combineren met de kracht van vanmiddag als we dat voor elkaar krijgen..... dan 
gaan we nog heel veel mooie dingen zien dat beloof ik je. Lisa was ff vergeten hoe 
lang haar armen behoren te zijn das jammer en Phaedra nou .... ik zei na afloop Phaedra 
weet je wat er gebeurt als je elke zaterdag blijft trainen??? Nou dat wist ze niet, ik zal het 
je ff vertellen dat zwem je een pr van een dikke 3 sec! Nou ze was compleet verrast en 
errug blij en dan onze Pippi die ook keihard traint een pracht van een race liet zien en 
het haast niet kon geloven toen ik haar vertelde de tijd die ik had geklokt maar ik 
twijfelde heel erg wanneer af te tikken want aantikken is bij de meeste zo traag nou ik zat 
er 5 honderdste vanaf ze heeft vanaf vandaag 1.07,81 achter haar naam staan! wat een 
power vrouw . 100 school wat een rot nummer vond Arjan die vergeten we snel 
Vincent en Sohrab die deden niet voor elkaar onder en ik kon echt niet zien wie van de 2 
eerder aantikte de officiele uitslag had ik ervoor nodig en het is Sohrab 1 met 1.14,16 en 
Vincent 2e in 1.14,25 jdus je kunt nagaan hoe spannend het was. En Sohrab wist na 
afloop te zeggen : Sandie ik heb goed naar u geluisterd, niet kijken ! houd vast aan je 
techniek en dat heb ik gedaan ! was ik sneller dan Vin? en voor Ruben had hij 
de volgende woorden: Goh Ruub je het de kracht echt wel in je benen maar tja niet in je 
armen... maar ik kan zeggen Ruben je hebt toch nog een kleine pr weten te zwemmen 
ook als is school je ding totaal niet Olivia en Amber leefde zich ff lekker uit op de 50 
vrij en Naomi had een rot keerpunt waardoor ze hard eraan moest trekken om bij te 
blijven . De 100 schoolslag jeugd en Nina lag dik op kop en dan zie je je tijd zit je net 
boven je pr maar moet je wel ff slikken. Madelief zagen we lekker door het water heen 
gaan haalde eruit wat erin zat en ze deed het nog geeneens zo slecht, Danique en 
schoolslag das niet een ideale combi das een slag die ze liever niet zwemt. Zeg Liam 
weet je wat dat voor dingen zijn wist je ook dat je ze AAN kunt zetten? en als je 
dat doet dat je dan veel harder zwemt je hebt nu een pr van 3 sec maar daar zit wel meer 
in, en hij beaamde het vooral de laatste 100 had ie ze uit gezet . De senioren meiden 
stonden nog na te hijgen van de 50 vrij en de koek was op ze hebben alles eruit geperst 
wat eruit te halen viel op de schoolslag maar daar hield het veder ook mee op. De 
senioren heren sloten af met de 50 rug waarop Sohrab zei: ging slecht he! en mijn 
antwoord was: nou zeg dat wel ze zeiden hier op de kant als wie is de jongen die het 
licht uit gaat doen nee dat was niet best gelukkig lagen er nog 2 giganten in de 
serie om met 30.66 versus 30.98 de serie naar hun hand te zetten. Lente en Elise nou het 
was vandaag een duo die het beste in elkaar naar boven wist te halen, en ook al zit ik 
vooral Elise tijdens de training vaak op de huid ik hoop dat ze genoeg energie heeft 
gehaald uit deze races van vandaag en dat ze HARDER gaat trainen! ik ben benieuwd. 



Lente heeft vooral ervaren hoe K het is als je onderwater fases niet lukken zoals je ze wilt 
en hoeveel tijd het je dan kost dus die is meteen op scherp gezet om daar beter op te 
gaan trainen. Pippi won met overmacht de 50 vlinder gevolgd door school maatje Nora 
en Lisa die zich door de banen heen wurmde. Laatste individuele nr en die was voor 
Jayden en hij zag zijn vrije slag tijd veranderen naar 1.10,56 waarop ik hem het 
compliment heb gegeven dat hij dit seizoen veel beter aan het trainen is, een super goed 
sparrings maatje heeft aan Pippi en als hij zo door blijft gaan en die lange armen van 
hem echt lang gaat maken er nog veel meer rek in zit. De middag werd afgesloten met 
de 4*100 vrij estafette dames en nog een keer moesten Naomi, Nina, Olivia en Amber 
alles eruit halen wat erin zat en ze gingen diep, dieper kon niet ze lapte baan 2 waarbij ik 
er al een huilend op de kant zag dat de Oceanus dames er overheen denderde, Nina nog 
een hele kluif had aan een dame uit 1970 maar dat heeft ze nodig, hoe groter de 
uitdaging hoe meer pit het haar geeft om een schepje er bovenop te gooien. Na 1 uur en 
3 kwartier zat het erop en zijn de eerste punten binnen, en het is spannend in onze poule 
we liggen in een monsterlijk sterke poule en dat houd ons zeker scherp, we gaan vanaf 
morgen vol gas verder om ons voor te bereiden op ronde 2 die we in November gaan 
zwemmen. Dames en Heren oceanus wat een mooie middag is het geworden , het viel 
niet mee om zo snel achter elkaar te moeten starten maar aan jullie inzet heeft het niet 
gelegen. Voor mij .... nou het was wederom een hele uitdaging om mn te houden en 
om niet lekker actief mee te blèren langs de kant met mij langs de badrand , en 
Anne die vanaf boven in moordtempo alle zwemmers naar de startblokken stuurde 
hebben we ronde 1 gezwommen.   
 


