Een geslaagd RZK 2017 voor MOSA~regio
In de laatste twee weekenden van mei werden de Regionale Zomer Kampioenschappen
(RZK) gezwommen in het Pieter van de Hoogenband zwembad in Eindhoven.
De RZK is de vervanging geworden van de zomerkampioenschappen in Limburg,
Brabant en Zeeland. In totaliteit deden er 67 zwemverenigingen mee aan dit
kampioenschap.
Het werden lange zwemdagen door de vele deelnemers maar de zwemmers/ zwemsters
van MOSA~regio leverde goede prestaties af. De zwemploeg bestond uit 16
zwemmers/zwemsters met in totaal 87 starts op de verschillende afstanden en
zwemslagen. (22 zwemmers/ zwemsters hadden zich voor die kampioenschappen
geplaatst)
Het leverde zes medailles op: 2x goud, 1x zilver en 3x brons.
In het eerste weekend zwommen zowel Lieke Lankes als Milou van den Beucken in hun
leeftijdscategorie één Limburgs record op de 400m wisselslag dames. Lieke (11 jaar) in
een tijd van 6.15.80 en de tijd van Milou (16 jaar) was 5.29.72.
Lieke werd regionaal kampioen op deze afstand, tevens behaalde zij op de 200m
vlinderslag een bronzen medaille.
In het tweede weekend werd Lieke opnieuw regionaal kampioen maar nu op de 800m
vrije slag. De andere medailles werden behaald door Jelle Kockx twee maal brons op de
100m en 200m schoolslag en Luca Janssen haalde op de 200m schoolslag één zilveren
medaille.
Andere opmerkelijke prestaties werden geleverd door; Emma Verhofstad zij werd vierde
op de 100m vlinderslag en Enna Djeldum werd vijfde op 50m vlinderslag.
Iedere zwemmer van MOSA~regio die deelnam aan dit kampioenschap verbeterde zijn
of haar tijd op één of meerdere slagen.
Het was een geslaagd kampioenschap voor MOSA~regio.
De volgende zwemmers/ zwemster hebben zich geplaatst voor het Nederlandse
Junioren Jeugd Kampioenschap (NJJK): Lieke Lankes, Jelle Kockx en Luca Janssen.

Lieke eerste op de 400m wisselslag en
gehuldigd voor haar Limburg record.

Milou gehuldigd mey haar Limburgs
record op de 400m wisselslag

Luca en Jelle, tweede en derde op de 200m schoolslag

