
OZ&PC De Warande
Zondag 16 december was er een
thuiswedstrijd en wel de OWKW
deel 3. Jelle Baart zwom de 50m
wije slag en 100m rugslag maar
bleef jammer genoeg net onder
zijn inschrijftijd. Lonne Beskers
ging voor de 50 en 100m vrije
slag en bleef op haar eigen tijd.
Op de 100m rugslag zwom ze
een Brabants limiet en tevens
een clubrecord. Maartje Beskers
zwom ook de 50 en 100m wije
slag en op de I00m vrij zwom
ze een pr. Op de 100m vlinder-
slag zwom ze naar haar eigen
inschrijftijd. Bryan Borsje startte
op de 50m vrije slag en 100m
rugslag en zwom hierop bijna
zijn eigen tijd. Jennifer Borsje
ging voor de zelfde afstanden
en op de 100m rugslag zwom ze
maar liefst 4 sec. van haar tijd.
Ook Kelly Chung grng voor deze
afstanden en Kelly zwom 6 sec.
van haar 100m rugslag. Harm
Donkers ging voor de 100m rug-
slag en zwom hier een sec. vanaf
en een BL op de 200m wisselslag
zwom hij zijn eigen tijd. Rick
was niet te houden op zijn 100m
rugslag en zwom er maar liefst
4 sec. af en dit leverde hem een
BL en een clubrecord op. Op de
200m wisselslag wist hij nog een
sec. eraf te zwemmen. Désirée

ging voor de 100m vlinderslag
en 200m rugslag en wist hierop
bijna haar eigen tijd te zwem-
men. Sven Geers had er ook zin
in en hij wist op alle drie zijn af-
standen een pr te zwemmen. Op
de 50m wije slag en 50m school-
slag dik een sec. en op de 100m
wije slag maar liefst 5 sec. Sifra
Heijne wist op zowel de 50m
vrije slag als schoolslag een pr
van 2 sec binnen te halen. Cathy
Hekker ging als eerste van start
op de 1O0m rugslag en wist met-
een pr's binnen te halen. Op de
50m tussentijd zwom ze er een
sec. af en op de 100m maar liefst

5 sec. Op de 50 en 100m vrijr
slag zat ze bijna op haar eiger
tijd. Romy Hekker zwom op dt
50 en I00m wije slag haar eiger
tijd maar op de 100m rugslap
haalde ze er maar liefst 4 sec af
Lotte van der Jagt zwom maar
liefst 7 sec van haar 50m wije
slag af. De 50m schoolslag was
haar eerste keer en deze zwon'r
ze netjes.
Fleur Koreman had zich hele-
maal ingesteld op de 100m vlin-
derslag en dit was ook wel te
zien. Maar liefst 35 sec zwom
Fleur van haar tijd en dit leverde
dan ook een BL op.


