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ZWEiíMEN - Gerben Fiere uit Oosterhout en SBC2000-aremster Lindi Verkooijen pakten het

afgelopen weekoinde een Brabantse titel bii de senioren.

ln Eindhoven was Gerben Fiere de snelste op de 50 meter vlinderslag met een tijd van25.64. De 100 meter

rugslag leverde hem het brons op, LindiVerkooijen zegevierde op de 400 meter vrij toen zij aantikte na

4.39.37 minuten.

Op de 100 meter schoolslag belandde Verkooijen met de vierde plaats net naast het podium. Bij de jeugd

waren er titels voor Amy van Lier van De Vennen op de 400 meter vrij (4.47.69) en voor Melvin Prins van

SBC2000 op de 200 meter vlinder {2.24.59).

De Bredase seniore Claudia den Ottelander wist driemaal beslag te leggen op het zilver. Op de 100 meter

schootslag (1.20.27), de 200 meter vlinder 12.42.aQ en de 400 meter vrij (4.49.52) tikte de zwemster van

het Tilburgse TRB-Res als tweede aan.

Desirée Emmen uit Dongen gedijt het beste op de lange afstand en werd tweede de 400 meter vrij in

4.SZ3A. De derde plek op die afstand was voor Margot Stenveld van S8C2000. Op de 100 meter

schoolslag pakte Suzanne van der Linden van DIO uit Ettten-Leur het brons in 1.23.46.

Amy van Lier keerde naast haar titel ook huiswaarts met het zilver op de 200 meter vÍinderslag en het brons

op àe S0 meter vlinder. De zusjes Beskers van de Warande uit Oosterhout waren §amen goed voor drie

piakken. Maartje werd tweede bij de jeugd op de 400 meter vrij en derde op de 200 meter vlinder, Lonne

was goed voor brons op de 100 meter rugslag.

SBC2ooo-a*remmers Yasmine Bartelds en Jordy en Valerie Jongenelen mochten ook het podium

beklimmen bij de jeugd. Bartelds als tweede op de 50 meter vrij en 100 meter rugslag en derde op de 400

meter vrij. JoiOy Jongenelen was de op één na snelste op de 200 meter vlinder en Valerie Jongenelen

derde op de 100 meter schoolslag.

Bart Schouten van de Biesboschzwemmers bezette de derde plek op de 50 meter vrij bij de jeugd. Komend

weekeinde volgt in Eindhoven het slot van de Brabantse kampioenschappen.
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