OZ&PC De \ilarande
van start oP OWKW deel 2
Zondag 14 oktober was er weer
de tweede OWKW van het seizoen. Deze keer werd de wed-

strijd gezwommen in
Zoom

in

Bergen oP
zwembad De SchelP.

Het is een klassement wedstriid
over vijf wedstrijden. Je kan dan
zelf kiezen of je de 50m, 100m
of 200m vol zwemt en in de laat-

ste wedstriid worden de win-

naars bekend gemaakt.
Vanuit OZ&PC De Warande kwamen er 22 zwemmers aan de
start. Jelle Baart kwam aan de

start op de 50m schoolslag en
50m rugslag wat hem oP beide
afstanden een Pr oPleverde en
een Brabants Limiet.

Lonne Beskers ging alleen voor
de rugslag maar dat ging haar
wel goed af. OP de 50m rugslag

zwomze een pr en oP de 200m

rugslag haar eigen tijd maar wel
op beide afstanden een Brabants
Iimiet. Maartje Beskers ging deze keer voor de 100m wije slag
wat haar een kleine Pr oPleverde
en een BL. Op de 50m schoolslag

zwom ze haar eigen tijd maar
wel een BL. Bryan Borsje had er
duidelijk zin in want zowel oP

zijn 50m rugslag als

oP de 100m

wisselslag zwom BrYan een Pr.
Jennifer Borsje ging oP dezelfde
afstanden van start en ook Jennifer zwom op beide afstanden
een dikke pr.

Harm Donkers ging als eerste
van start op de 100m wije slag
en na een mooie race tikte Harm

met een pr aan maar jammer

genoeg net boven het Brabants
Limiet. Daarna was de 200m rugslag aan de beurt en ook deze
verliep goed en tikte weer aan

met een pr.
Rick Embregts kwam als eerste
aan de start voor de 100m vrije
slag en deze race verlieP Perfect.

Met een goede start tikte Rick
dan ook aan met een Pr oP de
50m tussent{d en een Pr oP de

eindtijd. Tevens was deze tijd

goed voor een Brabants Limiet.
Daarna ging Rick nogmaals van
start maar nu oP de 200m rugslag. Ook deze race verlieP goed
alleen zat er deze keer geen Pr
in.

Désirée Emmen ging van start
op de 100m vrije slag en deze
verliep goed. Net geen Pr maar
wel een BL. Daarna was de 100m

vlinderslag aan de beurt en deze
verliep wat techniek betreft goed
alleen zat er geen Pr in. Als laatste ging Désirée van start oP
de 100m wisselslag en ook hier
geen pr maar wel een BL.
IIse Geers kwam aan de start oP
de 50m rugslag en 100m vlinderslag. Beide afstanden verliePen
verder goed alleen zat ervoor
Ilse deze keer geen Pr in. Sven
Geers ging als eerste van start
op de 50m rugslag wat hem
een mooie pr opleverde. Daarna
was de 100m vlinderslag aan de
beurt en vooral de eerste 50m
ging goed wat Sven ook een Pr
opleverde de eindtijd was net
geen pr.
Timo van Helvoort ging voor de
50m rugslag en zwom hieroP

ongeveer zijn eigen tijd. Daarni
was de 100m wisselslag aan d,
beurt en met een Pr van maa
liefst 2 sec. tikte Timo aan. Ool

Nicko Kamphuis kwam aan d'
start en die bliift Pr's zwelnmer

Op de 100m vrije slag zwor
Nicko er maar liefst 4 sec. al

Op de 200m rugslag was er eel
kleine pr en oP beide afstander
werd er een NJK limisl gs2l í6nl
men. Pauline Magnee ging dez
keer voor de 100m wije slag e:
200m rugslag de afstanden veI

liepen goed er zat alleen jamme
genoeg net geen Pr in. Sarure va
der Schans ging als eerste va.

start op de 50m rugslag en di
bracht meteen een Pr en een BI
Daarna was de 100m vlindersla
aan de beurt en ook deze verlie
goed al was dit de eerste kee:
Claudia Siemons ging voor d
50m rugslag en 100m wisselsla

en zwom deze netjes er zat a
leen jammer genoeg net geen f
in, Ruud Smeets ging voor dez
keer van start oP de 100m vrij
slag wat hem een kleine Pr o1
Ieverde op de 100m wisselsla
zwom Ruud eÍ maar liefst 3 se
af. Rachel Strik gng ds een spe(
op de 50m rugslag en zwom (
maar liefst 5 sec af. Daarna wt

de 100m vlinderslag aan

d

beurt en hieroP zwom ze een I
op de 50m tussentiid' Marit va
Tilburg ging ook voor de rugslt

op de 50m rugslag zwom ze hai
eigen tijd en oP de 200m rugslt
zwomze er ook maar liefst 5 se

af. Vera Vermeulen ging vot

drie afstanden de 50m rugsla
100m vlinderslag en 100m wi

selslag. De afstanden volbracl
ze goed er zat alleen geen Pr
deze keer. Elisabeth Verschu:
ging voor de 50m rugslag t
zwom hieroP een mooie Pr oP (
100m wisselslag zwom ze ha
eigen tijd. Liza Verwer ging a
eerste van stÍft oP de 100m wi
slag en dit bracht Lisa al metet
een mooie Pr. De tweede afstar
de 50m schoolslag ging wel got
er zat alleen jammer genoeg n
geen pr in.

Britt van Zundert ging voor

t

100m wije slag en 100m vlindt
slag. Op de 100m vlinderslag z
er een pr in. OP beide afstandr

zwom Britt wel een BL.

Nu kunnen de klassementr

weer bijgewerkt worden zod
straks het derde deel weer I

zwommen kan worden' De

wedstrijd zal Plaats gaan vind
in Oosterhout.

