Prima start voor MOSA~regio bij de eerste competitie
wedstrijd
De KNZB heeft de opzet van de Landelijke C zwemcompetitie in zijn geheel veranderd. Dit geldt
ook voor de Landelijke B zwemcompetitie met als doel om de zwemvereniging sneller op het
juiste niveau te laten zwemmen.
De Landelijke C zwemcompetitie bestaat uit 40 verenigingen en deze worden onderverdeeld in
vier groepen waarvan de eerste twee teams promoveren en de laatste twee teams degraderen.
MOSA~regio komt dit zwemseizoen uit in de Landelijk C zwemcompetitie en heeft haar eerste
competitiewedstrijd gezwommen op zondag 7 oktober in de Wisselslag te Blerick.
In deze competitie zwemt MOSA~regio tegen de volgende zwemverenigingen: Kimbria uit
Maastricht, RZ uit Roermond en sg Patrick-Roersoppers uit Echt.
MOSO~regio eindigde in deze eerste competitieronde als derde van de veertig verenigingen. In
haar groep staat MOSA~regio als tweede met 20 seconden achterstand op de nummer 1 PSV2
(Eindhoven) en ruim 160 seconde voor op de drie nummer Olympia (Geldermalsen). Hiermee zet
MOSA~regio een grote stap richting promotie naar de Landelijke B competitie.
De wedstrijdploeg bestaat uit 32 zwemmers, tijdens de eerste competitieronde kwamen 24
zwemmers aan de start.
Tijdens de eerste wedstrijd van het seizoen werden er al 33 PR’s gezwommen.
De estafetteploegen presteerden goed, van de vier starts werden zij twee keer eerste, één keer
tweede en één keer vierde.
Bij de persoonlijke nummers waren de resultaten ook goed. Negen keer tikte een MOSA~regio
zwemmer als eerste aan. Tevens eindigde 13 keer een MOSA zwemmer bij de eerste drie.
Hopelijk kunnen gedurende het zwemseizoen enkele jonge zwemmers de aansluiting met de
competitie ploeg maken zodat zij de laatste drie competitie wedstrijden mee kunnen zwemmen.
Enkele opvallende prestaties werden geleverd; door Lotte Berden (2005) zij zwom op de 200m
rugslag een uitstekende tijd van 2.58.99. Bernd Kuipers zwom op de 200m vrije slag (2.24.85)
een nieuw PR. Hetzelfde deden Eve Owens en Emma Verhofstad op deze afstand. Colinda van
der Zanden verbeterde haar tijd op de 100m vlinderslag.
Verschillende zwemmers hebben tijdens deze competitiewedstrijd limieten gehaald voor het
Limburgs Kampioenschap korte baan in Maastricht in de maand november.
De volgende MOSA zwemmers/ zwemsters behaalde één of meer PR’s: Yasemine Barsboga,
Danila Bogdanovs, Gwen Billekens, Merel Doensen, Sienna en Giulian Janssen, Jelle Kockx,
Demi Peeters, Jasper Verhofstad.

De wedstrijdploeg tijdens de eerste competitie wedstrijd in Blerick.

