
Warande zwemmers hebben er zin in
MetZT z\fle[lmers en zwem'
sters hebben we de eerste
Open West Brabantse Kl,as-
sement Wedstrdd gez\ffom-
men in Roosendaal. Met to-
taal 180 zwemmers van 1l
tslgnigingen en 450 starts
was het een drukke middag
met voldoende tegenstand
in elk leeftijdcategorie.

Jelle Baart zwom 50 wij en. 100
wisselslag, op beide afstanden
een mooi pr en tevens twee Bra-
bantse Limieten. Romy Bakx
zwom 100 rugslag voor het eerst
en heeft een prima tijd neergezet
evenals op de 50m vlinderslag.
Lonne Beskers zwom een mooie
100 rugslag met een pr van 2 se-
conden. De 200 wissel bleef net
boven de inschrijftijd wat ook
bij Maartje Beskers het geval
was, maar liet wel een mooie 50
vlinderslag zien met een Prima
pr. Ook Bryan Borsje liet sinds
lange tijd weer een goede race
zien op de 100m schoolslag wat
hem ook een pr opleverende, dat
Iukte helaas niet op de 50 vlin-
derslag. Jennifer Borsje zwom
maar liefst 3 sec. van de 50m
vlinderslag af en zwom dezelfde

tijd op de 100 ss als de inscbrijf-
tijd was. Rick Embregts startte
op de 200 wije slag net Èoven
de inschrijftijd maar wist oP de
200m wisselslag wel 5 seconden
eraf te zwemmen. Desirée Em-
men moest even wennen weer
binnen maar desondanks àeeft
ze de 200 wij en 200 wissel keu-
rig gezwommen en op de 100 ss

wist ze op de tussentijd zelfs
een pr te zwemmen. Ilse Geers
behaalde een pr op de 50m wije
slag en op de 50m vlinderslag,
helaas ging de 100m schoolslag
vandaag niet gqed. Sifra Heijne
heeft het vandaag erg goed ge-

daan op de 100m schoolslag en
de 50m vrije slag waar ze oP
beide afstanden een pr heeft ge:
zwo[lmen, netjes gedaan. CathY
en Romy Hekker zwommen van-
daag de 100 schoolslag, 100 wis-
selslag en 50m vlinderslag, waar
Cathy 2 persoonlijke records
behaalde en Romy zelfs 3 wat
natuurlijk een super goed begin
is dametjes. Leroy Hogerbrug
zwom een BK limiet op de 50 wij
sn sgn Iimist op de 100 wissel is
zeer dichtbij. Op Nicko KamP-
huis lijkt geen rem te zitten want
de eerste wedstrijd gebruikte hij

gelijk om de eerste NK limiet te
pakken op de 200m wije slag en
op de 50m vrije slag, heel net-
jes gedaan Nicko. Maar ook met
Carmen Koper gaat het geluk-
kig weer een stuk beter en zit
ze redelijk in de buurt van haar
tijden voor de blessure, waar we
heel blij mee zijn, zowel de 100
rug als 50 vlinderslag gingen erg
goed. fleur Koreman zit ook
heel dicht bij een BK limiet oP
dp-ZOOm r-'rije slag maar hoPe-
lijk haalt ze deze op de volgenf,e
wedstrijd. De 50 vrij ging van-
daag helaas ietsjes minder .Ook
Pauline Magnee mag een Pr ach-
ter haar naam zetten op de 100m
schoolslag en de 200m wije slag
ging ook wel goed vandaag, on-
danks het weinige trainen van
Pauline. Nando Okoniak zwom
'de 50 vrij en 100m wisselslag
en helaas op beide afstanden
zat een pr er niet in. Sanne v/d
Schans behaalde een hele kleine
pr op de 50m vrije slag en zat
net boven de inschrijftijd van de
100m wisselslag. Ook Claudia Si-

mons zat net boven de inschrijf-
tijden . maar als er weer geregeld
trainingsarbeid zal zijn komt het
met de tijden vanzelf weer goed.

Wat ook voor Marit van Tilburg
het geval is, ook zij zat steeds
iets boven de inschrijftijden..
Rachel Strik gaat erg lekker en

behaalde 2 pr op de 100 ss en

50m vlinderslag. Marit van llljen
zwom 4 sec. van de 50 vlinder
en 5 sec. van de 100 wisselslag,
dat gaat goed dametje. Ook Flo-
ris Verburgh behaalde 2 Pr's oP

de 50 vlinder en 200 wisselslag
en kwam daarmee heel dicht bij
een BK limiet, Luuc Verbtrgh
zwom een dijk van een tijd oP de

50 wij en een BK limiet en ook
op de t00m wisselslag behaalde
hij een BK limiet, neties gedaan
Ook voor Elisabeth Verschure
waren er vandaag 2 Pr behaald
op de 100m rugslag (wat een

mooie start maakte je) en op de

50m vlinderslag. Voor Britt var
Zundert zat er vandaag geen PI
in maar wat zwem ie neties Brit
Dan waren er ook een aantal
estàfette en de dames Desiree
Lonne, Maartje en Sanne behaal
den een mooie limiet voor de BI(

en ook Jelle, Nicko, Rick en Floris
doken riant onder de BK limiet
Vandaag mocht Leroy de groot'
ste pr achter ziin naam zetter
op de 100m wisselslag.


