
Verslag Minioren circuit deel 1 in Nederweert – 60 seconds off!! 
 

Mosa~regio heeft met 5 zwemmers deelgenomen aan het Minioren circuit deel 1 in Nederweert. Het 

eindresultaat mag er zijn met in totaal 60 seconden van de pr’s eraf en maar liefst 6 medailles. 

Het was een bijzondere wedstrijd in deze coronatijd met enkel 4 coaches aan het wedstrijdbad, de 

officials en de zwemmers die op dat moment een afstand moeten zwemmen. Coachen dient in stilte 

te gebeuren omdat roepen en fluiten niet is toegestaan (dit tot tevredenheid van sommige 

zwemmers die dit roepen niet altijd appreciëren   ). De overige zwemmers zitten in het andere bad 

met de andere coach af te wachten totdat ze mogen zwemmen. De spanning is af te lezen van de 

gezichten. Dit uit zich als ze tijdens de pauze even los mogen gaan in het kleine bad. Alle spanning 

komt eruit, geen zwemmer uitgezonderd. Wat een water spektakel. 

Maar daar waren we niet voor gekomen. In totaal zijn er 14 afstanden gezwommen waar de 

zwemmers tot 6 maal toe in de prijzen zijn gevallen. 2 eerste plaatsen, 3 tweede plaatsen en een 

derde plaats.  

Giullian zwemt op de 400m vrije slag naar een tijd van 5:50,35 en verbeterd zijn tijd met 30 

seconden. Daarnaast komt hij ook nog eens als eerste aan bij de 100m rugslag en de 100m school. 

De dames Bianca en Djamila gaan de strijd aan op de 400m vrije slag. Deze hebben ze nooit eerder in 

wedstrijdverband gezwommen. De afstand is al een overwinning op zich. Djamila tikt zelfs als tweede 

aan in een mooie tijd van 7:39,36. Op de 100m rugslag wordt Djamila vijfde en Bianca komt als 

achtste aan bij de 100m schoolslag in een tijd van 2:17.00. 

De medailles zijn nog niet allemaal verdeeld want Anne behaald een mooie tweede plaats op de 

100m vrije slag in een tijd van 1:39,39. Ook de 100m schoolslag legt ze af in een mooie eindtijd van 

2:07,64 waarmee ze vierde wordt. 

Een mooie bronzen medaille is voor Elisa in een tijd van 1:48,88 op de 100m rugslag. Op de 

schoolslag weet ze een mooie zesde plaats te behalen in een tijd van 2:10,89. 

De coaches zijn dik tevreden over de prestaties van hun pupillen. Komende weken is er weer werk 

aan de winkel om de prestaties naar een nog hoger niveau te tillen. We hebben er vertrouwen in. 

 

Team Mosa~regio 


