
MOSA~regio sluit het seizoen goed af op verschillende 
kampioenschappen. 

 
In de eerste twee weekenden van juni namen een aantal MOSA~regio zwemmers deel 
aan verschillende kampioenschappen: 
De jongste zwemmers (leeftijd van 8 t/m 12 jaar) aan de Regionale Minioren Finale in 
Valkenburg. Tevens werd MOSA~regio ook vertegenwoordigd op het Nederlands 
Junioren Jeugd Kampioenschap in Eindhoven dat te gelijker tijd werd gehouden met 
het ZomerEvent in Blerick. 
 
Aan de Regionale Minoren Finale namen vijf MOSA~regio zwemmers deel namelijk: 
Ayla Cool, Evi Bouten, Giulian Janssen, Mees Kroon en Jasper Verhofstad.  
Giulian Janssen (2009) werd één keer eerste op de 100m schoolslag in een tijd van 
1.45.89. Verder behaalde hij nog drie tweede plaatsen op de 100m vrije slag, 100m 
rugslag en de 50m vlinderslag. Evi Bouten behaalde drie podiumplaatsen op de 100m 
schoolslag en 100m rugslag werd zij tweede en op de 100m wisselslag derde. 
Ayla Cool werd vierde op de 50m vlinderslag, zij miste net een podium plaats. Jasper 
Verhofstad en Mees Kroon eindigde op hun zwemnummers mooi in de middenmoot van 
het deelnemersveld. 

 
 
De RMF zwemmers (vlnr); Evi Bouten, Ayla Cool, Mees Kroon, Jasper Verhofstad en 
Giulian Janssen 
 
Tijdens het Nederlands Junioren Jeugd Kampioenschap werd MOSA~regio 
vertegenwoordigd door Luca Janssen, Jelle Kockx en Colinda van der Zanden. Luca 
werd derde op de 200m schoolslag met een nieuw persoonlijk record van 2.33.68. Jelle 
sloot het kampioenschap eveneens als Luca met een mooi nieuw PR op de 200m 
schoolslag. 
Colinda eindigde op de beide afstanden (50m vlinderslag en 400m wisselslag) binnen de 
top 15 van Nederland. 
 



Op het ZomerEvent in Blerick werden 21 podiumplaatsen behaald door een 
MOSA~regio zwemster. Aan dit kampioenschap deden 5 zwemsters mee. 
De volgende zwemsters behaalde een gouden medailles:  
Merel Doensen (drie keer), Sienna Janssen (twee keer), Rebecca Schmitz (vijf keer) en 
Malon Hanssen (twee keer). Eve Owens werd twee keer tweede. 
Het ZomerEvent was een geslaagd kampioenschap voor de MOSA~regio zowel op 
zwem- als op organisatorisch gebied. 


