Nederlandse limiet voor Nicko Kamphuis
Zondag 6 november werd er in
Obsterhout de 2e OPen lVest
Brabantse Klassement wedstrijd
gezwommen waar de Warande
zwemmers ontzettend goed

dat toonde hii ziin vorm en behaalde ook een Brabants,limiet
op de 100m wisselslag. Lonne
Beskers toonde haar vormbe-

Nicko Kamphuis een Nederlands
I.imiet behaald op de 50m wije
slag door een tijd te zwemmen
van 30.50 als 12 jarige en een
Brabants limiet oP de 200m vlinderslag en daarmee tevens een

sen door in de ranglijst. Maartje
zwom naast de 200 vlinder een
hele mooie race oP'de 100m wisselslag en liet zien de schoolslag

gepresteerd hebben. Zo heeft

clubrecord heeft behaald door
een tijd van 2.55.99 te zwemmen en staat hiermee oP de 2e
plaats van Nederland. Alsof dat
niet genoeg was ook maar eens
een clubrecord oP de 100m wisselslag en ook hier een 2e Plaats
van Nederland met een tijd van
L.I5.42. Maar Nicko was niet de
enigste topper want ook Luuc
Verburgh zwom een schitterende race op de 200m vlinderslag
en wist zich ook te Plaatsen voor
de Brabantse KamPioenschaPpen door een tijd van 2,44,88
te zwemmen. Maartje Beskers
en Desiree Emmen hadden zich

al geplaatst op de 200m vlinderslag voor de Zomer kamPioenschappen, maar Desiree wist
haar tljd-scherper te zetten door
een pr te zwemmen van 5 seconden en ook Maartie liet een hele
mooie race zien en toonde haar

vormbehoud. Jelle Baart zwom
2 pr's op de 50m schoolslag en
100m wisselslag, voor Sebastian
de Been was de tegenstand deze

ronde minimaal maar ondanks

houd op de 100m rugslag en
ook zij schuift een aantal Plaat-

steeds beter te gaan zwemmen.
Bryan Borsje wist vandaag helaas net geen Pr te behalen, maar

blj zuslief Jennifer is dat zeker

heel goed gelukt want zowel oP
de 100m wisselslag als oP de de
50 schoolslag een mooie tiidsverbetering. Sanne v/d Schans
is een technisch goede zwemster en behaalde een mooie Pr
op de 50m vlinderslag en toonde
haar vorm op de 100m rugslag.
Ook Ilse Geers zwom vandaag
een prima tiid oP de 100m wisselslag en 50m schoolslag maar

kwamen Michelle Dekkers, Ma-

rit van Tilburg en Vera Vermeulen vandaag net iets te kort oP
dezelfde afstanden. Harm Donkers had een dag ervoor nog een
zwarewedstrijd gehad maar wist
toch een Brabants limiet te halen
op de 200m wije slag en oP de
200m vlinderslag zelfs een Pr te
zwemmen van maar liefst 13 seconden, geweldig gedaan Harm'

Ook Pauline Magnee had een
zwaar weekend maar wist haar
doel te behalen door onder de 3
minuten te duiken oP de 200m

wije

slag.

Sven Geers gaat de laatste

tijd

enwist oP de 100mrugslag zijn tiid te verbeteren met 8

erg goed

seconden en op de 100m wissel-

slag ook nog eens 2 seconden,
prima gedaan. Ditzelfde geld ook
voor ziin training§maaties Timo
van Helvoort die 6 seconden Pr
behaalde op de 100m rugslag
en Ruud Smeets oP dezelfde afstand 2 seconden. IIYa Rhemrev
zwom een prachtige schoolslag
wat ook voor hem een Persoon-

lijk record

oPleverde. Joyce de

Jong werd door haar teamgenootjes flink aangemoedigd wat
haar een mooie tijd oPleverde en
een pr van ruim 3 seconden oP
de 100m rugslag, maar ook Carmen Koper toonde ondanks een

hardnekkige blessure vormbehoud op zowel de 100m rugslag
als op de 100m wisselslag. Jelle
v/d Ploeg liet zien nog aardig
mee te kunnen met de senioren
en wist er een mooie Pr uit te
slepen op de 100m rugslag met
een hele mooie race. Dan is het
bij Birgit v/d Wegen, Anne Pel,
Nando Okoniak en Pieter Pijnen-

burg vandaag helaas niet gelukt
een pr te behalen maar zii maken dit volgende week vast en
zeker goed bij de comPetitie die

in Waalwijk wordt gezwommen.
Er werd afgesloten met de estafette die altijd voor een §Pecta-

culair einde zorgen en wist het
"dreamteam" bestaande uit Desiree, Sanne, Lonne en Maafiie het
sterke team van Dio te verslaan.

