Brabantse udntertitel voor Laurie Mabelis op rugslag
door Sascha Kerschot

De zwemmers van SBC zooo uit

ZWEMMEN - op het Brabants winteíkampioenschap (BWK) dat het

Breda waren maar liefst goed voor
zes podiumplaatsen. -Vooral de
vrouwen waren succesvol. Yasmi-

Bij de jeugd mocht Valerie fonge-

derde plaats (t.rz.7 8).

Het rrànnenàrtrf"ítetea- van De
Vennen zwom de 4x1oo meter
vrije slag bij de junioren in 4.o5.rr.
Daarmee waren ze snel genoeg

tegorie. Op de 2oo meter wisselslag zwom de Bredase naar een

meter wisselslag naar een tweede
plaats in 2.32.+6. Op de 1oo meter
schoolslag eindigde ze als derde

nelen op dezelftle afstand een podiurnplek hoger gaan staan. Zij eindigde haar race op de roo meter
schoolslag als tweede in r.23.48.
Bij de rnannen kon Erwin van Boven voor SBC zooo een bronzen
medaille meenemen op de roo meter vlinderslag G.or.+8).
Voor De Vènnen
Dongen
kwam Carina Spronk op de roo
meter, wisselslag aan de start. Ze
zwom bijna drie seconden van

derde plaats in 2.35.o5.

(r.19.56).

haar PR af, w-at goed was voor een

uit Wer-

in

ven werd gehouden, wist Laurie
Mabelis, uitkomend voor het Til-

ne Bartels tikte op de roo meter
vriie slag als tweede aan in 1.oo.51.
De roo meter rugslag was goed

burgse TRB/RES, de kampioensti-

voor een

tel te pakken op.de roo meter rugslag bij de jeugd. Met een tijd v_an

bronzen , medaille

(t.o9.zz).

afgelopen weekeinde

Eindho-

r.g7:45 was ze de snelste in haar ca-

Lindi Verkooijen zwom op de zoo

uit

voor een bronzen plak. Bij De Wa-

rande

uit

Oosterhout waren de

medailles voor Desirée Emmen en
Robin Lefeu. Desirée. Emmen eindigde de roo meter rugslag bij de

kendam hadden een goed weekend. Thomas Zielhorsi zwom op
de roo meter rugslag naar een
tweede plaats in 1.03.13 en won
daarmee de zilveren medaille. Verder waren er bij de jongste zwemmers grote successen. In totaal na-

men Werkendammers vier medail-

les mee naar huis en werden er

vijftien persoonlijke records en

vrouwen als derde in r.q8.36. Lefeu
tikte als tweede aan op de roo me-

eón clubràcord verbroken.

ter schoolslag in r.r3.32.
De Biesboschzwemmers

Etten-Leur een bronzen medaille

Selene Wortel won voor DIO uit
op de roo métervrii

0.o2.+g).
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