Estafette Jeugdteam van De Warande is Brabants Kampioen
Op zaterdag 26 en zondag 27 november werden in het PieteÍ van den Hoogenband Zwemstadion de Brabantse Sprint
Kampioenschappen gehouden. Hiervoor hadden 19 Warande zwemmers zich geplaatst door I of meerde startbewij-

verde haar en een pr op in een
tijd van 1.16.08 en eindigde ze
hiermee op een 5e plaats. Ook
op de schoolslag was er een pr

zen te behalen.

en 50m rugslag was de enige af-

seconden, geweldig gedaan Rick.

stand waar ze er iets boven de
inschrijftijd had gezwommen,
met 4 pr kan je terug kijken op
een mooi toernooi. Dan kwam
de oudste leeftijdscategorie aan
de start en zwom Desiree Emmen ook hier de 50m vlinderslag in dezelfde tijd als waarmee
ze ingeschreven stond. Maar de
50m vrije slag ging voor haar
zelf ietsjes mind_g en zwom ze
met een tijd van 28.34 naar een
8e flaats wat natuurlijk wel een

Ook voor Jelle Baart was dit
zijn eerste grote toernooi en hij
keek zijn ogen uit in het zwembad, want ja het is het mooiste

Als eerste kwam aan de start

de meisjes junioren 1 Fleur Koreman, waar de zenuwen duidelijk aanwezig waren, ja je doet

voor het eerst mee aan zo een
kampioenschap en dat heeft een
enorme impact, 50 m vlinderslag

Iukte het net niet een pr record
te behalen maar op de tweede
afstand, de 50m wije slag zwom
ze een hele mooie tijd door er
liefst 1,5 seconden af te zwemmen en kwam ze van de 28 deelnemers op de 17e plaats terecht.

Britt van Zundert zwom in

de-

zelfde leeftijdcategorie en wist
op de 50m vlinderslag haar tijd
met 1,5 sec scherper te zetten
en eindigde op plaats 13 Ook de
50m vrije slag ging erg goed en
ook hier een mooi pr en kwam ze
op een 18e plaats terecht. Op de
100m wisselslag en 50m rugslag
zwom Britt een mooi persoonlijk
record en kan zij teweden terug
blikken op een mooi kampioenschap. Dan kwam de jeugd aan
de start met Lonne Beskers die
op de 50m vlinderslag een mooi

persoonlijk record zwom van

2

seconden en daarmee op een 8e

plaats kwam, daarna kwam de
50m. vrije slag en wist ze haar
inschrijftijd net niet te verbe-

teren maar hiermee wel op een
keurige 7e plaats kwam. Op de
50m rugslag kwam de klok tot

stilstand bij een tijd van 34.15

wat haar een 4e plaats opleverde.

Maartje Beskers zwom ook als
eerste de 50m vlinderslag en zij

zwom hier net geen pr, maar dat
deed ze wel op de 50m wije slag
en eindigde op de 9e plaats. Op
de 50m rugslag ging deze race
bij Maartje wat minder maar die
maakte ze op de 50m schoolslag
helemaal goed door een mooi pr

te zwemmen. Beide zwommen
ook de 100m wisselslag waar
ze een hele mooie tijd neer wisten te zetten en Lonne met een

tijd van

1.16.73 op een 5e plaats

kwam en Maartje met een tijd
van 1.15.50 een bronzen medaille wist te behalen, goed gedaan
dames. Marit van Tilburg en Ilse
Geerts zwommen beide de 50m
schoolslag en wist Ilse een hele
mooie tijd neer te zetten van
40.28 wat haar (helaas) een 4e
plaats opleverde aangezien zij
dezelfde tijd zwom als de nummer 3, maar de heren (amprechters besliste anders. Marit wist
haar inschrijftijd te handhaven
wat een mooie prestatie is voor
haar. Carmen Koper kwam uit
op de 50m vlinderslag en heeft
een keurige race laten zien en
kwam met een tijd van 34.25 op
een 14e plaats terecht, op de 50
m rugslag kwam ook Carmen op
een 4e plaats met een tijd van
35.34. Sanne v,/d Schans zwom
een mooi pr op de 50m vlinderslag en kwam met een tijd van
33.47 op een 12 plaats terecht.
Sanne zwom ook de 50

wije

slag
en zwom exact dezelfde tijd als
waar ze mee ingeschreven was,
maar de l00m wisselslag die le-

mooie tijd is. De 100m wisselslag
leverde ook hier een 8e plaats
op in een zeer sterk deelnemers
veld en wist ze haar beste slag
heel goed te zwernmen en haalde daarmee een zilveren medaille binnen, goed gedaan dame. De
dames sloten hun dag af met een
estafette en wisten op de 4x50m

wisselslag hun eerste gouden
medaille als team te halen, wat
was dit een spannende race alles klopte en iedereen steeg boven zichzelf uit en wisten ze de

concurrenten te verslaan met
een verschil van 4 tiende van
een seconde, wat een luide kreet
van de dames opleverde. Helaas

lukte ze dit niet op de 4x50m

wije slag waar de concurrentie
zo sterk was en behaalde ze hier
een 4e plaats waar we natuurlijk
heel trots op zijn. Dan hadden
we natuurlijk ook onze jongens
bij en kwam Rick Embregts als
le aan de start op de 50m rugslag waar hij gelijk een bronzen

medaille in de wacht sleepte
door ook nog een zijn pr scher-

per te zetten, dit deed hij ook op

de 100m wisselslag, 50m vrije
slag en zijn grootste pr was op
de 50m vlinderslag van ruim 2

zwembad van Nederland en met

ruim 500 deelnemers is het ook
een groot toernooi voor hem,
Jelle kwam uit op de 50m wije
slag en wist zijn tijd te verbeteren met haast 1 seconde maar
helaas bewoog hij bij de start
en kreeg daardoor een disk achter zijn naam. Dan mocht Nicko
Kamphuis 5 keer aan de start
verschijnen en op alle 5 de afstanden zwom hij persoonlijke
records. 50m wij had hij al een

limiet en zwom met een tijd
van 29,89 voor het eerst onder
de 30 seconden, maar ook hij
NJK

bewoog bij de start en telt helaas de tijd niet en koste hem
dat de zilveren medaille. Maar
Nicko wist op alle andere afstanden wel de medailles binnen te
halen en werd hij op de 50m
schoolslag Brabants Kampioen
met een tijd van 37.90 en behaald hij op de 100m wisselslag,

50 rugslag en 50m vlinderslag
een zilveren medaille, geweldig
gedaan Nicko. Maar ook Robin
Lefeu heeft een uitstekend weekend achter de rug en zwom op
alle afstanden een persoonlijk

record. Op de 100m wisselslag
zwom hij naar een 2e plaats en
op de 50m schoolslag naar een
3e plaats maar de deelnemersveld bij de junioren 3 jongens
is deze keer zo sterk dat hij op
de 50 wij met een tijd van 27,26

op een 4e plaats kwam evenals
op de 50m rugslag een 4e plaats.
Maar wat heb je het goed gedaan
Robin. Ook Luuc Verburgh zwom
een hele mooie race op de 50m
vlinderslag en met een pr stopte
de tijd op 30.32. Ook Bryan Borsje heeft het uitstekend gedaan
en haalde op de 50m schoolslag
een persoonlijk record. Pieter Pijnenburg is wat beter in langere
afstanden dan in de sprint maar
desondanks heb je het goed gedaan door wel je inschrijftijd te
behouden. Dan als laatste kwam
ook Gerben Fiere aan de start op
alle afstanden en werd hij 2 keer
Brabants Kampioen, op de 50m

vlinderslag in een tijd van25.27
en op de 100m wisselslag waar
hij zelf enorm oververbaasdwas
zwom hij met een tijd van 57.82
öok naar de le plaats, Op de 50
vrije slag en 50m rugslag zwom
hij naar een 2e plaats en 50m
schoolslag een 5e plaats. Dit is

een hele mooie voorbereiding
voor het volgend weekend waar
hij op de Nederlandse Kampioenschappen aan de start komt

op de 50 en 100m vlinderslag
en 50m wije slag en zal deze tijden hem de nodige zelfver[ouwen geven. Maar we sluiten zo'n
weekend altijd af met de spectaculaire estafette en ook de Warande junioren jongen deden het
zowel op de 4x50m wij als op de
4x50m wisselslag heel erg goed,
Met Luuc Verburgh, Robin Lefeu,
Bryan Borsje en Leroy Hogerbrug
wiste ze 2 keer op een 4e plaats
te eindigen wat heel goed was
aangezien ze de inschrijftijden
vermorzeld hadden. Ook de junioren 2 hebben het geweldig gedaan met Floris Verburgh, Jelle

Baart, Rick Embregts en Nicko
Kamphuis door hun inschrijftijd
met meer dan 3 seconden te verbeteren hebben we een geweldig
weekend afgesloten.

