
B ra ba ntse Zo merka m p i oen sch a p pen

In het weekend van 12 en 13
mei waren er de Brabantse zo-
merkampioenschappen in Eind-
hoven. OZ&PC De warande liet
duidelijk zien dat zij aanwezig
waren want er werden heel wat
tijden aan diggelen gezwom-
men en de zwemmers zwommen
maar liefst naar 11 medailles wat
in het medaille klassement een
9de plaats opleverde.
Britt van Zundert en Fleur Ko-
reman beide uitkomend bij de
meisjes junioren I en jonger
(2000) kwamen ook aan de §tart.
Op de 50m wije slag behaalde
Britt een 19de plaats en Fleur
een 21ste. Op de 400m wije slag
pakte Britt een 7de plaats. Beide
kwamen ook uit op de 5bm vln-
derslag en hierop werd Britt 1 7de
en Fleur 3lste. Als laatste startte
Britt ook nog op de 100m rugslag
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en hierop werd een 6de plaats
behaald. Rick Embregts mini-
oren 6 en jonger (2000) pakte
een 12de plaats op de 50m wije
slag, 8ste op de 50m vlinderslag
en met een pr van 10 seconden
werd Rick Sde op de 100m rug-
slag. Jelle Baart en Nicko Kamp-
huis (1999) beide uitkomende
bij de jongens junioren 1 .waren

ook goed van de partij. Op de
50m vlinderslag pakte Nicko een
Sste plaats. Op de 100m rugslag
zwom Nicko naar goud en Jelle
naar een 15de plaats en ook op
de 100m schoolslag kwamen
beide heren aan de start. Nicko
zwom naar zilver en Jelle naar
een 12de plaats. Nicko kwam
ook nog aan de start op de 200m
vlinderslag wat hem ook een zil-
veren medaille opleverde.
Robin Lefeu en Leroy Hoger-
brug (1997) jongens junioren
3 kwamen aan de start op de
50m vrije slag en dit leverde
een 20ste plaats op voor Robin
en een 22ste plaats voor Leroy.
Op de 100m rugslag pakte Ro-
bin een 6de plaats. Op de 50m
vlinderslag een 12de plaats voor
Robin en een 27ste plaats voor
Leroy. En op de 100m schoolslag

zwom Robin naar zilver. Lonne
en Maartje Beskers (1997) meis-
jes jeugd 1 waren ook heel het
weekend aanwezig. Op de 50m
vrije slag werd Lonne 23ste en
Maartje 14de. Op de 400m vrije
slag pakte Lonne een 4de plaats
met een pr van maar liefst 31
seconden en Maartie zwom naar
zilver met een pr van 39 secon-
den. Op de 100m rugslag pakte
Lonne brons en op de 200m vlin-
derslag pakte Maart.ie brons.
Sanne van der Schans en Carmen
Koper (1996) meisjes jeugd 2

kwamen ook aan de start. Op de
50m vrije slag werd Sanne 2lste
en op de 50m vlinderslag 26ste.
Hierop pakte Carmen een 28ste
plaats. Op de 100m rugslag werd
Carmen 7de en Sanne ging voor
de 100m schoolslag en pakte
hiermee een 5de plaats. Luuc
Verburgh en Bryan Borsje (1996)
jongens junioren 4 kwamen bei-
de aan de start op de 50m vlin-
derslag. Luuc tikte als 14de aan
en Bryan pakte de 29ste plaats.
Ook op de 50m vrije slag pakte
Luuc een 14de plaats en op de
200m vlinderslag zwom Luuc
naar een mooie 5de plaats.
Bij de Dames open kwam Désirée

Emmen (1992) aan de start en
zij zwom op de 50m wije slag
naar een 10de plaats. Op de 50m
vlinderslag 12de en op de 100m
rugslag en 400m wije slag werd
op beide afstanden naar zilver
gezwommen. Bij de Heren open
kwam aan de Start Pieter Pi.inen-
burg (1993) en Gerben Fierre
(1991). Op de 100m schoolslag
zwom Pieter naar een Sde plaats.
Gerben kwam aan de start op de
50m wije slag wat een Sde plaats
op leverde en op de l00m rug-
slag zwom Gerben naar brons op
de 50m vlinderslag naar goud.
Op beide dagen waren er aan het
einde van de individuele afstan-
den natuurlijk de estafettes.
Op de 4x50m wisselslag meisjes
junioren 1 en jonger werd Britt,
Marit van Uijen, Cathy Hekker en
Fleur 9de. Op de 4x100m vrije
slag pakte deze dames een 6de
plaats.Bij de dames open kwa-
men aan de start Sanne, Lonne,
Maartje en Désirée en di team
zwom op de 4x100m wissel-
slag naar een 5de plaats en op
de 4x200m wije slag naar een
6de plaats. Bij de jongens juni-
oren 2 en jonger wdrd naar een
7de plaats gezwommen op de
4x100m wisselslag door Jelle,
Nicko, Rick en Floris Verburgh.
Op deze afstand maar dan bij de
junioren 4 en jonger werd door
Robin, Bryan, Luuc en Leroy naar
een 7de plaats gezwommen. Vol.
gend weekend staat er weer een
ploeg op dit kampioenschap.


