
Clubkam pioenschappen
zwemmen De Warande
Door de goede sfeer die er hing tijdens de clubkampi-
oenschappen iq er heel erg goed gepresteerd. Maar lielst
58 zwemmers (waarvan 6 ouders) hebben deel genomen
aandeze wedstrijd. In totaal zijn er gZ persoonlijke re_
cords gesneuveld en 42 nieuwe tijden neergezet. Er zijn
6 nieuwe limieten behaald voor de Brabantse Sprintkam-
pioenschappen die gehouden worden in het weekend
van 25-26 November te Eindhoven. Ook zijn er 12 li-
miettijden voor de BSK aangescherpt. De zwemmers die
op alle afstanden de meeste tijd heeft verbeterd is bij
de meisjes Rachel Strik en bij de jongens Ruud Smeets.
De gïootste pr op 1 afstand is behaald door Sifra He-
ijne op de 50 m vlinderslag, zij zwom maar tiefst 11, 32
seconden van haar tijd af. Bij de jongens was dat Jelle
Gommers, hij zwom van de.50m vlinderslag ook 13,g4
seconden van zijn tijd af. Een aantal nieuwe zwe[tmers
hebben vandaag hun eerste wedstrijd gehad en dat ging
bij sommige erg goed. Zo zwomlotte v/d Jagt S afstan-
den dus die moest er flink tegenaan. Goed gedaan Lotte.
Ook Teske Boskaljon zwom 4 afstanden en was ook wel
erg zenuwachtig, met alleen een disk op de rug heb je
het goed gedaan. Floortje Botermans die eigenlilk niet
op zwemmen zit maar een zusje is van Max, wilde ook
graag eens proberen en wat ging dat goed zeg. Maarten
Dirven zwom vandaag zijn eerste wedstrijd en heeft alle
afstanden keurig gezwommen. Willem van Wijnen is
ook pas begonnen en wat.heerlijk als zo'n kind enthou-
siast is en geniet van alles erom heen. Merel Zimmer.
man heeft het als nieuw lid ook erg goed gedaan. Maar
om aIIe zwe[rmers te benoemen is nu teveel, dus staan
hieronder alleen de clubkampioenen van 2012. Bij de
meisjes zijn dat geworden: Minior 4 Shayen Bakx, Mini_
or 5 Malou van Fessum, Junior 1 Marit van Uijen, Junior
2 Britt van Zundert, Junior 3 Jennifer Borsje, Jeugd 1
Ilse Geers en bij de dames Senioren was het Desiree Em-
men. Bij de jongens zijn clubkampioen 2012 geworden:
Minior 4 Maarten Dirven, Minior S Dion Staal, Minior 6
Max Botermans, Junior I Rick Embregts, Junior 2 Nicko
Kamphuis, Junior 3 Ruud Smeets, Junior 4 Robin Lefeu,
Jeugd 1 Bryan Borsje en bij de senioren ging Gerben
Fiere als clubkampioen naar huis. Tijdens de pauze zijn
er prestatie oorkondes uitgereikt van de clubrecords,
de prestatie die zwemmers hebben behaald tijdens het
open water zwemmèn. Ook zijn alle wijwilligers extra
in het zonnetje gezet, immers zonder wijwilligers kan
er niet gezwommen worden. Dit gebeurde onder het ge_
not van een hapje en een drar1kje die veïzorgt werden
Elly en Ferry. Ook alle ploqgleiders en trainers kunnen
trots terug kijken op een groeiende groep enthousiaste
zwe[lmers.
Gerben Fiere had een druk weekend want zowel zater-
dag als zondag was hij ook in Amsterdam te vinden
omdat daar de Nederlandse Kampiognschappen werden
gezwommen. Gerben kwam aan de start op de 100m
wije slag en l00m vlinderslag. Beide races gingen de
eerste 75 meter erg goed, maar moest de laatste baan
toch meer toegeven dan hij had gehoopt. Maar wij zijn
als vereniging erg trots op de prestatie die hij heeft we-
ten neer te zetten.

Marit vqn Uijen, Rachel Strik, Etisabeth Verschuren,
Romy Bakx en Sifra Heijne


