
Luuc Verburgh zwemt
twee Brabantse Limieten
Tijdens de derde OWKW wed-
strijd die gezwommen werd in
Etten-Leur zijn er weer vele per-
soonlijke records gesneuveld. De
ene met een kleine marge, de an-
dere een grote marge. Ook zijn

" er nieuwe limieten behaald voor
zowel de Brabantse als Neder-
landse Kampioenschappen.
Zo had Lonne Beskers voor haar
doen geen beste dag, maar des-
ondanks zwomze 2 persoonlijke
records en bracht ze de tijd op
de 200m vrije slag 2.24.42 op
de klok tot stilstand en de 100m
schoolslag op 1.31.10. Maartje
Beskers zwom eveneens de 100m
schoolslag en kwam op een
L.29.82 uit, de 200m vrije slag
ging super bij Maartje, ze wist er
ruim 4 seconden van haar tijd te
halen en met 2.20.66 staat ze op
dit moment op de 4e plaats v-an
Brabant, netjes gedaan. Bryan
Borsje zwom op zowel de 200
rugslag als de 100m schoolslag

helaas geen pr, maar de 100m
schoolslag in de estafette was
weer prima gegaan, ja zo zie je
dat een estafette zwemmen toch
net meer is dan een individuele
afstand, dan komt het teamge-
voel om de hoek §ken. Jennifer
Borsje ging vandaag geweldig,
100 wissel een pr van 4 secon-
den en 100 schoolslag zowel op
de tussentijd als de eindtijd een
geweldig pr. met een pr van 6
seconden zette ziJ een tijd neer
van 7.44.70, goed gedaari meisje.
Desirée Emmen had een druk
programma vandaag, 200 vrij,
200 rugslag en 100 rugsla§ in
de estafette. De Rugslag ging erg
goed en de vrije slag ging tech-
nisch al beter alleen was de eind
resultadt niet wat ze gehoopt
had, maar dat komt de volgende
keer weer wel. Voor Timo van
Helvoort stond alleen de 50m en
200m rugslag op het programma
en op beide afstanden wist hij

zijn tijd ruim te verbeteren met
respectievelijk 2 en 3 seconden.
Ook Leroy Hogerbrug zette een
dijk van een tijd neer op zówel
de 100m als 200m vrije slag,
helaas net geen limiet, maar die
gaan er vast nog komen dit sei-
zoen. Fleur Koreman mocht van-
daag de grootste pr achter haar
naam zetten op de 100m wissel-
slag wist ze haar tijd mer ruim 7
seconden te verbeteren en kwam
tot een tijd van 1.31.02. Ook de
l00m wiie slag is wederom weer
aangescherpt en zal ze ook met
de zomer kampioenschappen aan
de start komen. Maar de gïootste
verrassing van vandaag was toch
de NJK limiet voor Robin Lefeu
op de 100m schoolslag. 1.13.20
was voldoende voor een ticket
voor de Nederlandse Kampi-
oenschappen die in Amsterdam
plaats zullen vinden, heel netjes
gedaan Robin. Ook de 50 vlinder
Bing lekker en zwom hij zijn ei-

gen tijd. Pauline Magnée was ook
van de partij en bereid zich voor
op een driedaags toernooi in
Maastricht die plaats zal vinden
tussen Kerst en Oud & Nieuw,
zowel op de 50 vlinder als 50
rugslag zat ze net boven haar in-
schrijftijd, maar dat is een prima
prestatie. Nando Okoniak haalde
een pr op de 50m vlinderslag en
dat lukte helaas net niet op de
50m rugslag. Ditzelfde was ook
bij Ruud Smeets, een pr op de
vlinderslag maar helaas niet op
de rugslag. Bij Ilya Rhemrev was
het andersom, wel een pr op de
50m rugslag maar net niet op
de 50m vlinderslag. Helaas voor
Vera Vermeulen deze ronde geen
pr op de 50 vlinder en 50m wije
slag. Sanne v/d Schans heeft on-
danks een lichte blessure het uit-
stekend gedaan op de.200m wije
slag en 100m schoolilag en ook
bij Sanne ging de schoolslag in
de estafette beter dan de indivi
duele afstand. Bij Marit van Til-
burg ging het op de schoolslag
iets minder maar daarentegen
ging {e 50m vlinderslag erg lek-
ker maar helaas geen pr vandaag
voor Marit. Floris Verburgh gaat
erg goed vooruit en gaat steeds

beter op de techniek letten maar
soms gaat er wel eens wat fout
waardoor je een dis achter je
naam krijg, dit overkwam Flo-
ris op de 100m wisselslag, maar
met een pr van 2 seconden blijf
wel je tijd behouden. Ook de
200m vrije slag een mooi pr,
prima gedaan. Maar dan kwam
Luuc aan de start met als doel
een limiet te halen voor de Bra-
bantse Kampioenschappen wat
twee maal is gelukt. Op zowel
de 200 als 100m vrije slag wist
Luuc een limiet te zwemmen een
tijd van 1.02.06 en 2.15.82 was
het eindresultaat van deze dag
voor Luuc.Wat een goede ontwik-
keling maakt Luuc door, prima.
Aniek vd Wegen zwom alleen de
50m rugslag en wist een kleine
pr te behalen ondanks een lichte
blessure. Zuslief Aniek gaat ook
lekker maar wat vandaag net niet
lukte zal volgende week in Maas-
tricht vast en zeker vqel lukken.
Als laatste kwam Britt van Zun-
dert aan de start op de 50 vlin-
derslag en 200m wije slag en hoe
zeg, een pr van 8 seconden op de
200m wije slag kwam de tijd van
2.45.I9 op de klok tot stilstand
voor een 12 iarise dame-.


