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MOSA~regio zwemmers presteren goed op NJJK
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Luca Janssen (links op de foto) tweede op de 200m schoolslag

Het Nederlandse Junioren Jeugd Kampioenschap korte baan zwemmen werd gehouden van donderdag 13 t/m zondag 16
december in Eindhoven.
MOSA~regio nam deel met drie zwemsters/
zwemmers namelijk: Colinda van der Zanden, Jelle Kockx en Luca Janssen. Tevens
nam ook het dames estafetteteam (12-15
jaar) op de 4x 100m vrije slag deel aan dit
kampioenschap bestaande uit; Emma Verhofstad, Lieke Lankes, Verena van Rens en
Colinda van der Zanden.
De drie zwemmers zwommen in totaliteit 6
PR’s op 13 individuele starts.
Colinda kwam vijf keer aan de start. Haar
beste prestatie was de vijfde plaats in de finale 50m vrije slag met een tijd van 0.27.98.

De andere vier afstanden (100 en 200m
vrije slag en de 200m en 400m wisselslag)
eindigde zij in de top 15 van haar leeftijdscategorie.
Jelle Kockx kwam twee keer in actie op de
100m en 200m schoolslag en daarin eindigde hij in de top 15 van zijn leeftijdscategorie.
Luca Janssen nam deel aan vijf zwemnummers en behaalde op twee afstanden het
podium namelijk op de 200m schoolslag
(2.28.65) werd hij tweede. Op de 100m
schoolslag (1.08.21) werd hij derde. Op de
ander vier afstanden eindigde hij drie keer in
de top 6 en één keer werd hij twaalfde.
Het dames estafetteteam zwom een uitstekende race en eindigde met hun jonge leeftijd in de top 20.

Laef d’n daag en belaef d’n aovend

victoria

Bed&Bath

Gastendoekje (30x50)
Volle spaarkaart + €1,49 per stuk

Bliërick mak zich op veur de vastelaovend
en det geit traditioneel gepaard met ‘t fieës
van ’t jaor. ’t Swaree is op zaoterdaag 9 fibberwarie 2019 in ‘t as speulhoes de carottes
umgetoverd Raodhoes.
De poorte van ‘t Raodhoes gaon vanaaf
19.00 oor veur óg aope. As geej óg intrede
mak in ‘t speulhoes de carottes zal ’t Fremont street geveul zich meister van óg
make. Swaree 2019 steit bol van de glitter
en glamour.
Vruug in d’n aovend, um 20.11 oor zal Vors
Carotius VIII ’t Trio 2019 bekind make. ’t
oetrope wuurt muzikaal umlies door ós eige
hofkepel onder leiding van d’n hier Erik Munten.
’n Aafwisselend meziekprogramma zal aansloetend d’r veur zörge det ‘t prinsheerlik ge-

veul van ’t nieje Trio met óg gedeild wuurt.
Nie op de Bliërickse buun is Coverband
Noah. Met de beste Singer-Songwriter van
Nederland in eur midde steit deze 6-koppige
band veur spektakel en interactie.
De twieëde band op dezen aovend is
100%Live! Dees 13 koppige band nimp ós
mei nao ‘t jaorgetiede det ós allemaol in
bleuj zet. DJ Otto Wunderbar, is ein van de
aopebaringe van alles wat maar met fieës te
make haet.
Swaree 2019 is the place to be en geej
kint deil oetmake van deze onvergaetelikke aovend door kaarte à 30 euro, inclusief
garderobe, te koupe op de website: www.
wortelepin.nl/evenemente/swaree of beej
Peters-Cabooter Mannenmode.

TTC Asterix scoort
tijdens Dynamic Tennis Toernooi Belfeld

Adviesprijs €2,95

Handdoek (50x100)
Volle spaarkaart + €2,99 per stuk
Adviesprijs €5,95

Douchelaken (70x140)
Volle spaarkaart + €5,99 per stuk
Adviesprijs €11,95

Badmat ‘royal’ (50x80)
Volle spaarkaart + €4,99 per stuk
Adviesprijs €9,95

2x Washandje (15x21)
Volle spaarkaart + €1,99 per 2 stuks
Adviesprijs €3,90

Set badkameraccessoires
Volle spaarkaart + €7,99
Adviesprijs €29,95

(De actie start op 11 januari 2019 en eindigt op 1 maart 2019.)

V.l.n.r.: Ali, José, Ashot, Ineke en Hans

Maar liefst 60 DynamicTennis-spelers waren
aanwezig j.l. in sporthal De Hamar in Belfeld
voor een recreatief toernooi.
30 Koppels uit België en Limburg streden
om de titels in een A- en B-klasse.
Het duo Ashot Mkhitarjan en Ali Alwan waren de grote favorieten in de A-klasse.
In een spectaculaire finale verloren beiden
van de 2 tegenstanders uit Maasgouw. Tot
het laatste moment super spannend: nipt
verloren met 22-20.
In de B-klasse speelden de outsiders Ineke
van Duiven en Hans Huijs opperbest en
wonnen alle 4 poulewedstrijden.
Als winnaars van deze poule mochten ze

vervolgens gelijk de finale wedstrijd spelen
tegen een supersterk duo uit Weert.
In het begin ging het nog gelijk op maar
door wat foutjes werd uiteindelijk toch nog
dik verloren: 21-9.
Even goed was de vreugde groot bij het horen dat beiden net als Ashot en Ali tweede
waren geworden tijdens dit toernooi.
Een geslaagd toernooi werd na afloop feestelijk afgesloten.
Alle leden TTC Asterix een sportief en gezond 2019 gewenst.
Hans Huijs.

