MOSA~regio: 5 Limburgse kampioenen
bij regionale winterkampioenschappen
Dit jaar werd voor het eerst het regionale winterkampioenschap (RWK) gehouden in Maastricht.
Dit kampioenschap is de vervanger van het jaarlijkse LWK (Limburg kampioenschap) wat anders
plaatsvond begin januari.
Om deel te nemen aan dit zwemkampioenschap moesten er limieten gehaald worden op de
verschillende zwemslagen en afstanden. Eén en twintig MOSA~regio zwemmers/ zwemsters
hebben uiteindelijk limieten gehaald voor dit kampioenschap waarvan er vijftien zwemmers/
zwemsters deelnamen.
Zij behaalde in totaliteit 37 medailles; 15x goud, 11x zilver en 11x brons.
Tijdens dit kampioenschap werden er maar liefst 61 PR’s gezwommen door de zwemmers.
Ook werden er nog 7 limieten gezwommen voor het NJJK (Nederlandse Jeugd Junioren
Kampioenschap) korte baan (25m) dat half december wordt gehouden in Eindhoven..
Er waren vijf MOSA~regio zwemmers die op de persoonlijke nummers Limburgs kampioen
werden: Milou van den Beucken (1x), Luca Janssen (8x), Jelle Kockx (1x), Lieke Lankes (2x) en
Verena van Rens (1x).
Het estafetteteam van de jongens (leeftijd 12-13) bestaande uit Siem van der Sterren, Luca van
den Berg, Jelle Kockx en Luca Janssen werden twee keer Limburgs kampioen op de 4x 200m
vrije slag en de 4x 100m vrije slag.
De volgende zwemsters/ zwemmers behaalde op de persoonlijke nummers de medailles:
Milou van den Beucken (1x goud, 1x zilver), Enna Djeldum (1x zilver) Luca Janssen (8x goud, 3x
zilver en 3x brons), Jelle Kockx (1x goud, 5x brons), Lieke Lankes (2x goud, 3x zilver, 1x brons),
Verena van Rens (1x goud) en Emma Verhofstad (1x brons).
Het meisjes estafetteteam (Emma Verhofstad, Enna Djeldum, Verena van Rens en Lieke Lankes)
werd twee keer tweede (4x 100m vrije slag, 4x 100m wisselslag) en derde op de 4 x100m vrije
slag)
Het jongens estafetteteam werd ook nog eens tweede op de 4x 100m wisselslag naast hun twee
eerste plaatsen.
De volgende zwemmers hebben zich gekwalificeerd voor NJJK korte baan in december:
Luca Janssen en Jelle Kockx.

Meisjes estafettetteam:
Bovenste rij vlnr:
Lieke Lankes, Emma Verhofstad
Onderste rij vlnr:
Verena van Rens , Enna Djeldum

Jongens estafetteteam:
Bovenste rij vlnr;
Luca Janssen, Luca van den Berg
Onderste rij vlnr:
Jelle Kockx, Siem van der Sterren

