Gerben Fiere, Robin Lefeu en Nicko Kamphuis
Brabantse Sprint Kampioenen
geen sprinter is en helaas zijn
tijd niet wist te yerbeteren op

de 50m schoolslag. Jelle Baart
kwam ook aan de start op S onderdelen en zit op de 50m ltij
0.12 van een seconden af van
een Nederlands limiet. Hi.i wist
4 tijden te verbeteren en maak
een enorme progressie op alle
afstanden super gedaan Jelle.
Ook Rick Embregts kwam op 4
afstanden uit en wist al zijn tijden te verpulveren, op de 100m
wisselslag zelfs met 4 seconden.
Zijn beste resultaat was een 4e
plaatst op de 50m rug. Fleur Koreman kwam uit op 3 afstanden

Nicko Kamphuis goud op de 50m rugslag

Afgelopen weekend zijn 17 zwemmers en zwemsters van
OZ&PC De Warande naàr nindhoven afgereisd om aaar aÀt
te nemen aan de Brabantse Sprint Kampioenschappen. Met
in totaal6 gouden, 3 zilveren en 6 brdnzen medaittes ziln
Tye op een mooie Se plaats géeindiga in het medaille klàssement.

Het goud haantje van De Warande was dit weekend Nicko

Kamphuis, hij pakte 4x de gouden en 1 keer zilver en 1 keer
een bronzen medaille. Hij zwom
de volgende afstanden: 50m wij
in een tijd van 0.26.88, 50 rug in
0.31.84, 50m ss in 0.34.11, 50m

vltn 0.29.74 en de 100m wissel-

slag 1.07.96. Op alle afstanden
heeft hij zijn tijd weten te verbeterefr, daarnaast zwom hij in de
estafette 5x50m wisselslag naar
een 3e plaats samen met .Ielle

l00m wisselslag in een tijd van
0.57.64. Dan had Lonne Beskers
een bronzen medaille weten te

behalen op de 50m rugslag in
een tijd van 0.32.93 wat tevens
een pr was, maar ook zlj zwom 4
afstanden met 4 pr's op de 50m

vl, 100m wisselslag en 50m vrij.
Maafije Beskers zwom 4 afstanden en ook

zij

Baart, Floris Verburgh en Rick
Embregts. Robin Lefeu pakte op
alle 4 de afstanden waarop hij

afstanden

uitkwam medailles en zwom ook

bij elkaar. Bij

hier 4 pr's

op.

50m wij brons
m een tijd van 0.26.63, 50m ss
goud in 0.32.73,50m vl brons
in 0.28.59 en zilver op de 100m
,visselslag in 1.06.68 Gerben
iiere kwam ook op 4 afstanden
rit en pakte 4 medailles met
l tijdsverbeteringen. 50m vrij
)rons in een tijd van 0.23.77,
iOm rug brons in 0.27.13, 50m
zl

zilver in 0.24.95 en goud op de

zwom 4 pr's waar-

van de mooiste op de wij was
waar ze onder de 30 seconden
is gedoken. Maar ook de l00m
wi, 50mru en 50m ss gingen erg
goed.
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Schans kwam op alle

uit en zwom 4 pr's
Sanne

is de kracht

haar onder water fase, wat is die

sterk en voer ze die mooi uit,

keurig. Desirée Emmen is varl nature geen sprintster, zij is meer
van het lange afstand zweÍtmen,
ondanks dat wist ze zich wel op
alle 5 de afstanden te plaatsen,
helaas zat er voor Desirée geen

medaille en tijdsverbeteringen
in deze keer. Ditzelfde gold ook
voor Pieter Pijnenburg die ook

en ook zij zwom alleen m_aar
persoonlijke records 50m vrij
en 50m rug tot 1 seconden en
op de 50m vlinder zwom ze er

ruim 3 sec van haar tijd af, wat
tevens de grootste tijdsverbetering was. Luuc Verburg kwam op
2 afstanden uit en ook hij is onder de 30 seconden gedoken op
de 50m vlinderslag, geweldig, op
de 50m vrij zwom hij zijn eigen

tijd. Britt van Zundert kwam

al-

leen de 1e dag aan de start op de
50m vrij en 50m vlinderslag en
ook zij zwom 2 pr's. Dan mocht
Marit van Uijen voor het eerst
meedoen op de 50m schoolslag
en ook zij zwom een mooie race
met een persoonlijk record. Dan

zwommen de meisjes junioren
de 4x 50m wisselslag samen met
Britt, Marit, Jennifer Borsje en

Vera Vermeulen en in dit zeer
sterk deelnemers veld kwamen
zij op een 17e plaatst. De jongens junioren bestaande uit Jelle,
Nicko, Rick en Floris Verburgh
ei.ndigde op een 5e plaats met

de 4x50 wij en werden zij 3e op
de 4x50m wisselslag. De dames
Desirée, Lonne, Maartje en Sanne
eindigden met de 4x 50m wissel
op een 8e plaats en op de 4x50m
wij eveneens op een 8e plaats.

Van de 48 persoonlijke starts

zijn er 40 persoonlijke records

gesneuveld,rdat is een Uitzonder.
lijk hoog pefcentage.

