
 

MOSA~regio behaalt 26 podiumplaatsen  
 bij regionale winterkampioenschappen  

 
 
In de weekenden van 16-17 en 23-24 november werden de regionale winterkampioenschappen 
(RWK) gehouden in Maastricht. Het kampioenschap werd op de zaterdagavond en 
zondagmiddag gezwommen; hierdoor werd het kampioenschap een zware en vermoeiende 
wedstrijd. Tijdens dit kampioenschap komen alle zwemslagen met verschillende zwemafstanden 
aan bod. Om deel te kunnen nemen aan dit kampioenschap moet je limieten behalen voor de 
verschillende afstanden en zwemslagen. Je kunt je plaatsen voor 17 persoonlijke nummers en 
voor vijf estafette nummers.  
Achttien zwemmers hadden zich gekwalificeerd voor dit kampioenschap. 
MOSA~regio werd door twaalf zwemmers/ zwemsters aan dit kampioenschap vertegenwoordigd. 
Dit leverde in totaliteit 26 medailles op: 11x goud, 13x zilver en 2x brons.  
Aan dit kampioenschap namen Limburgse verenigingen deel. In het medaille klassement 
eindigde MOSA~regio als vijfde. 
Er werden 36 PR’s gezwommen door de zwemmers.  
Dit jaar werden twee MOSA~regio zwemmers op persoonlijke nummers Limburgs kampioen 
namelijk Luca Janssen (6x) en Colinda van der Zanden (5x).  
Jelle Kockx en Lieke Lankes, beide behaalden een bronzen medaille op de 100m rugslag. 
 
Het gemengd estafetteteam (Lieke Lankes, Colinda van der Zanden, Jelle Kockx en Luca 
Janssen) werd twee keer tweede op de 4x 50m vrije slag en op de 4x 50m wisselslag. 
Het jongens estafetteteam (Dylan Owens, Jelle Kockx, Luca van den Berg en Luca Janssen) 
werden drie keer tweede (4x 100m vrije slag, 4x 200m vrije slag en 4x 100m wisselslag) 
 
Het gemengd estafetteteam 4x 50m wisselslag wist zich te plaatsen voor het NJJK (Nederlandse 
Jeugd Junioren Kampioenschap) korte baan (25m) dat half december wordt gehouden in 
Eindhoven. Hiervoor hebben Luca Janssen en Colinda van der Zanden zich ook al op 
verschillende persoonlijke nummers geplaatst. 
 
 
 



 
 
Het gemengd estafette team van MOSA~regio (blauwe tenues) 
Achterste rij (vlnr) Colinda van der Zanden, Lieke Lankes 
Voorste rij (vlnr): Luca Janssen, Jelle Kockx  


