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ZWEMMEN - Tijdens het eerste deelvan de Brabantse zomerkampioenschappen in Eindhoven
wisten de West-Brabanderc het afgelopen weekeinde in totaal zestig medailles in de wacht te slepen.
Desiree Emmen van De Vennen won liefst vier keer goud.
ln totaal werden zeventien onderdelen afgewerkt. Het kampioenschap in het Pieter van den Hoogenband
zwemstation werd geopend door topzwemster Hinkelien Schreuder. De hoogzrrvangere Marleen Veldhuis
venichtte de prijsuitreiking. De regionale zwemmers wisten in het SO-meter bad geen Brabantse records
neer te zetten.
Lotte Goosen uit Etten-Leur pakte wel goud met haar tijd van 28.61 seconden op de 50 meter vlinderslag.
De D|O-zraremster ging alleen voor dit nummer op en neer naar Eindhoven omdat ze midden in haar
eindexamens zit. Een Brabants record (27.63) zat er nog niet in.
Komend weekeinde kan de scholiere zich wel volledig storten op het tweede deel van het kampioenschap,
want dan zijn de examens afgerond.
Er was ook goud voor Gerben Fiere van het Oosterhoutse De Warande op de 200 meter vlinderslag
(2.17.57). Bij het vervolg van de BZK tiggen er voor hem nog kansen op de 50 en '100 meter vlinderslag.
Paul Koster (DlO) zwom naar de eerst plek op de 100 meter vrije slag (55'22).

Claudia den Ottelander van SBC2OOO uit Breda verbeterde haar t'rjd op de 200 meter vrije slag (2.'15.49), dit
leverde haar een Brabantse titel op.
Verder was er zes keer goud voor zwemmers van het Dongense De Vennen, liefst vier daarvan wist Desiree
Emmen dus te pakken, op de 200 meter rugslag, 200 en 400m vrije slag en de 100m vlinderslag. De
Biesboscharvemmers uit Werkendam scporden twee keer zilver en twee keer brons.
Coen de Bruíjn deed van zich spreken door een felbegeerde NKJimiet te halen. De 17-jarige zwemmer uit
Oud Gastel tikte op de 200 meter schoolslag aan in 2.30.13. Met deze tijd haalde hij goud en plaatste hij
zich voor het NK (1 1 tot 13 juni).
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