
 

MOSA~regio behaalt 54 podiumplaatsen  
 bij regionale winterkampioenschappen  

 
 
In de weekenden van 17-18 en 24-25 november werden de regionale winterkampioenschappen 
(RWK) gehouden in Maastricht. 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. 
Eén en twintig zwemmers/ zwemsters van MOSA~regio hebben uiteindelijk limieten gehaald voor 
dit kampioenschap waarvan er dertien aan de start verschijnen. 
Dit leverde in totaliteit 54 medailles op: 26x goud, 14x zilver en 14x brons.  
Van de 19 deelnemende Limburgse verenigingen leverde dit MOSA~regio de 4

e
 plaats op in het 

medaille klassement. 
Er werden maar liefst 56 PR’s gezwommen door de zwemmers.  
Ook werden er nog 4 limieten gezwommen voor het NJJK (Nederlandse Jeugd Junioren 
Kampioenschap) korte baan (25m) dat half december wordt gehouden in Eindhoven. 
 
Dit jaar werden twee MOSA~regio zwemmers op persoonlijke nummers Limburgs kampioen 
namelijk Luca Janssen (9x) en Colinda van der Zanden (16x). Tevens werd het estafette team  
4x 50m vrije slag gemengd junioren bestaande uit Emma Verhofstad, Jelle Kockx, Colinda van 
der Zanden en Luca Janssen Limburgs kampioen met de snelste tijd die in geheel Nederland 
werd gezwommen. 
  
De volgende zwemsters/ zwemmers behaalde op de persoonlijke nummers de medailles: 
Luca van den Berg (1x zilver), Milou van den Beucken (1x brons), Luca Janssen (9x goud, 
5x zilver en 2x brons), Jelle Kockx (6x brons), Lieke Lankes (3x zilver, 2x brons), Emma 
Verhofstad (1x brons) en Colinda van der Zanden (16x goud). 
 
Het meisjes estafetteteam (Emma Verhofstad, Verena van Rens, Lieke Lankes en Colinda van 
der Zanden) werd twee keer tweede (4x 200m vrije slag, 4x 100m wisselslag). Het meisjes team 
werd derde op de (4 x100m vrije slag) in plaats van Verena zwom Demi Peeters in het team. 
Het jongens estafetteteam (Dylan Owens, Jelle Kockx, Luca van den Berg, Luca Janssen) 
werden twee keer tweede (4x 100m vrije slag, 4x 200m vrije slag) en één keer derde op de  
4x 100m wisselslag. 
 
De volgende zwemster, zwemmers en estafette team hebben zich gekwalificeerd voor NJJK 
korte baan in december: Colinda van der Zanden, Luca Janssen, Jelle Kockx en het estafette 
team meisjes voor de 4x 100m vrije slag. 



 

 
 
Het 4x 50m vrije slag junioren gemengd team van MOSA~regio: 
Achterste rij (vlnr) Colinda van der Zanden, Emma Verhofstad 
Voorste rij (vlnr): Luca Janssen, Jelle Kockx 


