MOSA~regio zwemt een goede eerst competitie wedstrijd in
Maastricht
De KNZB heeft verschillende aanpassingen gedaan waardoor het zwemseizoen er anders uitziet
en dit geldt ook voor de komende jaren. De competitiewedstrijden worden nu in oktober, januari,
februari en maart gezwommen. De korte baan kampioenschappen vinden nu plaats in de
maanden november en december en hierdoor is de competitie opzet veranderd.
De eerste van de vier competitiewedstrijden in de Landelijke zwemcompetitie B vond op zondag
1 oktober plaats in zwembad Geusseltbad in Maastricht.
MOSA~regio zwom tegen drie andere zwemverenigingen namelijk Kimbria uit Maastricht,
RZ uit Roermond en sg Patrick-Roersoppers uit Echt.
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De eerste ronde leverde een 19 plaats op in de rangschikking. Dit is een goede prestatie omdat
de wedstrijdploeg nu nog bestaat uit 45 zwemmers/ zwemsters. Door vele zieken stonden er bij
de eerste competitiewedstrijd 28 zwemmers aan de start.
Tijdens de eerste wedstrijd van het seizoen werden er al 38 PR’s gezwommen.
De estafetteploegen presteerden goed, van de drie starts werden zij één keer eerste, één keer
vierde en één keer zesde.
Bij de persoonlijke nummers waren de resultaten ook goed. Vijf keer tikte een MOSA~regio
zwemmer als eerste aan. Tevens eindigde 17 keer een MOSA zwemmer bij de eerste drie.
Voor het eerst in jaren werd de wedstrijdploeg niet aangevuld door jongere zwemmers uit de
opleiding. Hopelijk kunnen in januari enkele jonge zwemmers de aansluiting vinden bij de
wedstrijdploeg.
Enkele opvallende prestaties werden geleverd; door Jelle Kockx (2004) hij zwom op de 100m
schoolslag een uitstekende tijd van 1.16.42. Dat is goed voor een NJJK limiet op deze afstand.
Luca van de Berg (2004) zwom een zeer goede 100m vlinderslag. Zijn tijd was 1.21.17 waarmee
hij met ruim 17 seconden zijn tijd verbeterde.
Verschillende zwemmers misten hun limiet op een paar tiende van seconden voor het regionale
kampioenschap in Maastricht (november 2017).
De volgende MOSA zwemmers/ zwemsters behaalde één of meer PR’s: Lotte Berden, Danila
Bogdanovs, Lana Djeldum, Luca Janssen, Sienna Janssen, Bernd Kuipers, Lieke Lankes, Dylan
en Eve Owens, Jasper en Emma Verhofstad.

Verena van Rens zwemt hier tijdens de estafette 4x 100m vrije slag

