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Desiree Emmen.

bewezen in vorm te zijn. Een
week voor de winterkampioen-
schappen verbeterde hij zijn per-
soonlijk record op de roo meter
vrije slag bij de jeugd. Ook ploegge-
noot Thomas Zielhorst is een me-
daillekanshebber.
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Voor -Warande zijn Robin Lefeu
en Desiree Emmen degene die het
moeten gaan waarmaken. Lefeu
staat bij de junioren als tweede
snelste ingeschreven op de roo me-
ter schoolslag en is dus een reële
kanshebber op een medaille. Ook

op de 1oo meter vlinderslag er
2oo meter wisselslag staat hij in dt
top vijf Emmen is bij de seniorer
vrouwen op de roo meter rugsla5
en de roo meter vlinderslag in dr
top vijf ingeschreven.
Ook voor Hieronymus zijn er ge"
noeg medaillekansen. Op de roc
meter schoolslag bij de mannen
staan maar liefst drie zwemmers
in de top vier. Schoolslagspecialist
Coen de Bruijn (Oud Gastel) is

met een inschrijftijd van r.o3.7o de
grote favoriet. Ook teamgenoot
Wouter de Mol (Wouw) en broer
Bas de Bruijn zijn kanshebbers op
een medaille. Op de 1oo meter
vrije slag is Hieronymus op papier
ook de sterkste. Paul Koster
(Roosendaal) en Coen de Bruijn
staan als snelste zwemmers inge-
schreven. Bij de vrouwen is Maris-
sa Minkman (Steenbergen) topfa-
voriet op de roo meter schoolslag.

ZWEMMEN - Met een afvaardiging
van liefst 42 zwemmers sleept
Hieronymus (Roosendaal) dir
weekeinde bij de Brabanrse winrer-
karnpioenschappen (BWK) in
Eindhoven in elk geval al de eerste
prijs binnen van meeste deelne-
mers. Meer nog dan bijvoorbeeld
zwemreus PSV-
tn het Pieter van den Hoogenband
zwemstadion zullen ruim 45o Bra-
lantse zwemmers ongeveer dui-
zend keer individueel aan de starr
(omen. Onder meer zwemmers
ran DIO (Etten-Leur), De Waran-
1e (Oosterhout), De Krabben (Ber-

Ien op Zoom), SBC zooo (Breda),
liesboschzwemmers (Werken-
1am) en dus Hieronymus gaan
/an start.
]ii de Biesboschzwemmers uir
iÀ/erkendam heeft Lukas Schmidt


