
oz&PC De warande zwemt Le O\ryKW in Roosendaal

omkwartoverlvertrokkenwevanafJenniferBorsjebehaaldeeenmooiellseGeers,FleurKoreman,Maartje
zwembad Arkendonk rictrimg noo- p, ,r?., r,àïiË*;Ëï"'Ët ;;oittuu. É"skets' Sanne van der schans' Lon-

sendaar voor de 
"erste 

owtfi wed- è". air-op, uo;;ö'il;.;;1r1j; ne Beskers, er voor sanne en Lonne

striid. een klassementswedstrijd-die R.u. fo'L'nun oók ttn *oo.i" Ët' 6Ét"ttnat dit tevens een Brabants

besiaat uit 6 delen, het is de bedóefing Britt uun'Zunà"tt zwom net boven Limiet'

dat je tijdens aie O weOiirijden eeí haar tijd ffi;;U 1*."* at" tàn Fio!'u**u l3 200m wisselslag He-

klassement vor zwemt. ÀïËï..il *...t ,i.,rdàiott íut hua, toen.een i"nlgurrn Donkers tikte als eerste

sprint dit zijn 50m "rr,'"'ià.r,ïà: 
Ëi"u""t'ïi"ïJiop['ïiàt''i'uorint aan met een mooie or en een Bra-

dïn 100m afstanden, "i'i;rs'i00* 
Magnée. k.";;-;í,{;1',;ïii i"*.tÏ tintt:ii*itt ' Sebastian de Been tikte

afstanden je moet dan "irà'#"-,*rï- 
*"i u"rrààiifit 're"t pi.ln aan haar als tweede aan met eveneens een Bra-

sen zwemmen. Nadat # h##i;- ,"irà*a..ïïi", pirit Ët voor haar bants Limiet'

í"r*o**., eura" ,"r,"iarït., àÀ à"r. r."rïïiï:#.,:#B-*'Ë"-'; iiË; niàg.u*u 14 200m wisselslag Da-

Éalf 3 het startsein zodat àà wedstrijd als eerste aan met 
"en 

mooie pt Ën mes] zoals Britt van ZundeÍ zo mool

kon beginnen een Brabants limiet. '"i-óut 
it *tt lang hé maar je hebt een

programrna 2 l00m vnle slag Heren, r.og"*frï6"ïöó* "t'ootslag 
He- mooie race gezwommen met een hele

retË Baart mocht de spitsïfbijten I., r Pi:i:i;*d;;iili;;ni*''t ;;;i; p' síper hoor Britt' Desirée

en hij zwom een mooie-pr, óok voor U"g*-r.iiatt;;1;;ij' siag.zat íus Emmen tikté als eerste aan met een

Luuiverburgh ..n *ooiï p,,-en Ro- ::l r:gi:i,ï,ï'ir*i**ÏfltÍa ri:'.""lxl ;ïJ"'*ffi§ ÏïiiL*.,
Uin t .r., oök ..n mooie pr en een h'J 'o1T-o::Ïï":::Ï:,^ïil';i; n"Ë", de Warande 1 met de zwem-

Brabants limiet, au'-uutïtlïËt ;;^; ook hij wist Heren' de Warand

prosramma3l00mvrijeslagDames, vormbehoídtetonen. ;;;;; L'*Verbursh' Robin Lefeu'

carinen Koper kampt met óen bles- e.og.udïJi"zïöil rcr,oolsrag Da- iïàil Éoot .s en sebastian de Been

sure dus zit er voor haar geen pr in ."r, ,oËrÏtr" ó;;;" t" sunnt íutt iikte als eerste aan' De Warande 2

maar wel de wilskracht':rri;; #il: à"t Stnun' u"ide meisjes '*o*Ëí 
met de zwemmers: Jelle Baart 

' 
Timo

men en dat is super' Voor Maartje eenmooiepr' 'u" 
Étt'oott' Sven Geers' en Ruud

Beskers geen pr .nuu, ,iJ.e1, sà p.og.ulnàli 100m vlinderslag He- à;tt!^ttltll ult 5" uutt en behaalde

gï§*Ït" ;xrÏ,m'Xtt,èï f* *::l;'l"t'*Jt}Ë'Ë ::::" l?iffiËï' r 6 4x50m vrindersrag

haar eigen tijd met 
""., 

ÉruUuít, f-l- erog*rrÀïïö-f"ööÀ uiir,àtt'tug.»u- Oaríes' de Warande 1 met de zwem-

miet. ,o"í rt'ri"r'ïl;;;ï*",.-.à; t'";í';' í'i';-Muu't:e Beskers' Anne Pel'

programma 4 50m rugslag. J.indra iirànii*Ë"";,à;;" t,.lt mo-oit iufuiii uun Tiibure' en Desirée Em-

Snobl zette ..n moo,.éersie tijd op ..r*. r,1'ËJ,'lËï;;;àJ;ilit.'Ë; *Jn'i,'tt utt tt"i" uun' De warande

maar leverde ,oot t"rn t'"íuas eén dii gedaan àametje' 2 met de zweÍnmers; Carmen Kopeq

op. Ruud Smeets, rl*or-uiÏ.iuoort F',ogtu'i'*u"ri 50m vrije slag Heren' Ànniek van der Wegen' llse Geers'

en Nicko Kamphuis behaalde een ..n .ooi.ï, """. 
à"àí ctt" r.Éil tn Lonnt Beskers behaalde een 6e

r:##.:..iÍ#i)ïïr::ï,,,'f,'# i*::: lftr i:i.ï J';::,ï#i; ',13ïï., een he,e geze,,ige weds'{rijd

eerSteaanenzwomzijneigentijden1*nyiuànt,Limiet.
een Brabants Limiet. ' 

- ' Progr#ï]ilil vrije slag oames' hard aangemoedigd en dat was super

Programma550mrugslagDames,".n*ooi.pivoorVeiaVeimeulen,leuk.


