
MOSA~regio start zwemseizoen met eerste competitie 
wedstrijd 

 
De Landelijke B zwemcompetitie bestaat uit 31 verenigingen en deze worden onderverdeeld in 
vier groepen waarvan de eerste teams en daarna de twee snelste teams promoveren en de 
laatste twee teams degraderen. MOSA~regio zwemt dit seizoen na promotie van het afgelopen 
seizoen in de Landelijke B zwemcompetitie en heeft haar eerste competitiewedstrijd gezwommen 
op zondag 6 oktober in zwembad de Wisselslag te Blerick. 
Aangezien MOSA~regio als enigste zwemploeg in de Landelijk B competitie zwemt werd de 
ploeg ingedeeld bij dezelfde zwemploegen als afgelopen zwemseizoen. Het zijn RZ uit Roermond 
en sg Patrick-Roersoppers uit Echt. Zij komen uit in de Landelijke C competitie. De vierde 
zwemvereniging is Kimbria uit Maastricht, zij zwemmen in de regionale zwemcompetitie. 
MOSA~regio eindigde in deze eerste competitieronde als 20

ste
  van de 32 verenigingen. In haar 

groep staat MOSA~regio op een zevende plaats. Tussen MOSA~regio en nummer 5 is een klein 
verschil van 20 seconde. De volgende competitie ronde op 3 november zal meer duidelijkheid 
geven of MOSA~regio zich kan handhaven in de Landelijke B competitie.   
 
Tijdens de eerste wedstrijd van het seizoen werden er al 31 PR’s gezwommen.  
De estafetteploegen presteerden goed, van de vier starts werden zij twee keer eerste, en twee 
keer tweede. 
Bij de persoonlijke nummers waren de resultaten ook goed. Tien keer tikte een MOSA~regio 
zwemmer als eerste aan. Tevens eindigde 26 keer een MOSA zwemmer bij de eerste drie.  
Tijdens deze competitie ronde zwommen vijf jonge wedstrijdzwemmers (Tim Waayenberg, Evi 
Bouten, Lucca Linssen, Diego van Gellecom en Elisa Cremers) voor de eerste keer mee. Zij 
presteerden goed en zwommen allemaal een of meerdere PR’s.  
 
Enkele opvallende prestaties werden geleverd; door Merel Doensen en Sienna Janssen, beide 
zwommen op de 200m vrije slag een dikke PR. Tevens verbeterde Lyon Hendriks zijn tijd op de 
200m schoolslag ruimschoots. Mees Kroon en Giulian Janssen zwommen in de jongste leeftijd 
categorie en allebei verbeterde zij op beide zwemafstanden hun tijden. 
 

 
Verena van Rens zwemt de 100m vrije slag tijdens de 4x 100m vrije slag dames. 


