
Groot succes Clubkampioenschappen met
Wedstrudzwemmers en Waterpoloërs samen
Maar liefst 66 deelnemers van
het wedstrijd zwelnmen en Mas-
ters en nog eens 30 waterpoloërs
bij de clubkampioenschappen
maakten deze clubdag tot een
waar groot festijn waar jong en
oud door elkaar heen zwom, liep
en het polospelletje speelden.
Er waren toch wel een aantal ver-
rassingen en die kwamen toch
wel van de polokindjes. Deze 4
zwemmertjes, Romy en Shayen
Bakx, Max Botermans en Casper
Lambregts waren bloedfana-
tiek en haalden dan ook het po-
dium aan het einde van de dag,
Ook Jelle Gommers en Kenley
Strik deden vandaag voor het
eerst mee en wat ging het goed
jongens prima gedaan. Aan het
einde van de dag werden dan
ook de prijzen uitgereikt aan alle
deelnemers en werden de vrij-
willigers in het zonnetje.gezet.
Ook waren er diverse priizen te
weten, de aanmoedigingsprijs
ging naar Rowi Bol, de score van
de Finapunten ging naar de jong-
ste deelnemertje Tenzin Cosijn
en de oudste Gerben Fiere. Dan
had Lisa Verwer op deze dag
de grootste persoonlijk record

gezwommen en dat was op de
100m wisselslag waar ze L2,5
seconden eraf wist te zwemmen.
Dan hadden we uiteraard een
prijs voor de mooiste doelpunt
die op naam van Jelle Baart kwam
en de beste keeper van het toer-
nooi was Casper Lambregts en
de topscoorder van de dag was
Romy Bakx. De estafette werd ge-

wonnen door the A team die be-
stond uit een mix van wàterpolo
en wedstrijdzwemmers en dat
waren Bryan Borsje, Robin Lefeu
en Mick Schrauwen. Ook wetden
de prestatiemedailles van het
open water zweulmen uitgereikt
aan Pieter Pijuenburg, Robin
den Boer, Gerben Fiere en onze
enigste jonge dame Fleur Ko-
reman. Clubrecords werden ook
uitgereikt aan Lonne, Maartje en
Femke Beskers, Ilse Geers, Marit
van Tilburg, Anne Pel, Gabriella
van Oerle, Marscha Rasenberg,
Carmen Koper, Judith van Hete-
ren, Hilco Heijne, Robin Lefeu,
Robin en Remy den Boer, Harm
Donkers, Pieter Pijnenburg, Se-

bastian de Been, Gerben Fiere en
Nicko Kamphuis
DE CLUBKAMPIOENEN VAN

2OI I BU DE MEISJES ZUN
GEWORDEN:
Minioren 2 Rowi BoI, Minioren
3 Shayen Bakx, Minioren 5 Ma-
rit van Uijen, Junioren Britt van
Zundert, Junioren 2 Vera Ver-
meulen, Junioren 3 Ilse Geers,

Jeugd 1 Maartje Beskers, Jeugd
2 Sanne van der Schans, Senio-
ren 1-2 Claudia Simons, Senioren
Desiree Emmen en bij de Master
dames Cora Meeuwis.
DE CLUBKAMPIOENEN VAN
2OI I BU DEJONGENS ZUN
GEWORDEN:
Minioren 4 Max Embregts, Minio-
ren 5 Luuk Vermeulen, Minioren
6 Rick Embregts, Junioren I Jelle
Baart. Junioren 2 Jindra Snobi.
Junioren 3 Robin Lefeu, Junioren
4 Luuc Verburgh, Senioren Ger-
ben Fiere en bij de Masters Ward
Gersen.
Deze dag was lang maar heel suc-
cesvol en zeker voor herhaling
vatbaar. Heb je interesse om ook
te komen wedstrijd zwemmen
dan kan dat op woensdag van
17.00-18.00 uur in de blikken,
bel dan even naar 0165-568662
of mail naar wedstrijdzwem-
men@warande.com


