
OZ&PC De Warande zwemt
maar liefst naar 7 medailles op de BLAK
Op zondag 25 maart waren er
de Brabantse Lange Afstand
Kampioenschappen en deze wer-
den gezwommen in Eindhoven
in het 50m bad. Rick Embregts
uitkomende bij de minioren 6
(2000) startte op de 400m vrije
slag. Rick zwom een mooie race
en tikte met een dikke pr aan
en pakte hierop een 2de plaats.
Nicko Kamphuis junioren 1

(1999) kwam uit op de 400m
wisselslag en al had hij deze af-
stand nog nooit in een 50m bad
gezworrmen zijn Iimiet had hij
binnen gehaald in een 25m bad
ging hij als een speer. Nicko tik-
te dan ook als lste aan en werd
hierop dus Brabants Kampioen.
Maartje en Lonne Beskers jeugd
I (1997) kwamen beide uit op de
400m wisselslag en beide meÍden

gingen goed. De race ging wij ge-
lijk op en met een klein verschil
pakte Maartje zilver en Lonne
Brons dus beide meiden op het
podium. Harm Donkers Heren
open (1993) had een zwaar pro-
gramma vandaag. Als eerste
ging hij van start op de 1500m

Harm Donkers zilver en brons
links op de foto

vrije slag en na een mooie race
met nog een pr op de 800m tus-
sen tijd pakte hij de 3de plaats.
Later op de middag ging Harm
ook nog eens voor de 400m wis-
selslag en hier haalde hij alles
uit de kast want hij moest van
ver komen maar pakte toch de
zilveren plak. Pieter Pijnenburg
Heren open (1993) ging ook van
start op de 400m wisselslag en
na een mooie race tikte Pieter als
4de aan. AIs laatste van De wa-
rande ging Désirée Emmen Da-
mes open (1992) van start op de
800m vrije slag en na een mooie
start en race pakte ook Désirée
de lste plaats dus ook Désirée
werd Brabants Kampioen. Het
werd dus een dag met mooie tii-
den, pr's, limieten en maar liefst
7 medailles.


