
Nicko Kamphuis 5 keer Brabants Kampioen
Zaterdag 12 en zondag 13 ja- beteringen in maar wel liet hij 100m rugslag. Dan onze topper
nuari zijn de Brabantse Winter steeds zien dat hij technisch heel van het weekend was toch Nicko
Kampioenschappen gehouden in
Eindhoven. Van De Warande de-
den 12 zwemmers en zwemsters
mee op diverse afstanden. Max
Botermans kwam aan de start op
de 100m wije slag en wist zÍjn
tijd met bijna 2 seconden te ver-
beteren en steeg daarmee naar
de 13e plaats. Marit van Uijen
kwam ook uit op de 100m wije
slag en zij zworn een pr van 3

seconden en wist zich daarmee
ook te plaatsen voor de zomer
kampioenschappen. Rick Em-
bregts kwam 4x individueel aan
de start op de 100 wij zwom hij
een keurige pr van 1 sec., op de
100 vl die goed liep zelfs een pr
van 6 seconden en een 5e plaats,
200 wi 5 seconden pr en een 4e
plaats en als laatste de 100 rug
waarop een pr van 1/2 sec hem
een tweede plaats opleverde.
Britt van Zundert kwam aan de
start op de 100m vlinder waar
ze een pr wist te zwemmen van 3
sec. 1 seconde op de l00m wije
slag eraf die er erg goed uitzag.
Helaas lukte het niet een pr te
behalen op de 100m rugslag en
200m wisselslag. FIeur Koreman
kwarrr aan de start op de 100m
vlinder waarop ze helaas een
disk kreeg bij de start. Daarna
I00m vrij waarop ze een mooie
pr wist te. zwemmen evenals op
de 100m rugslag, Keurig gedaan
dames. Jelle Baart zwom 4 af-
standen en dat waren de 100m
wij, 100m schoolslag, 100m rug-
slag en 200m wisselslag. Helaas
zat er deze ronde geen tijdsver-

veel beter is gaan zwemmen. Kamphuis. Hij startte op alle 5

Lonne en Maartje Beskers kwa- de onderdelen en werd beloond
men beide uit op de 100m rug met 5 gouden medailles en op
en 200m wisselslag waarbij voor alle afstanden zwom hij giganti
Lonne een pr werd behaald op de sche persoonlijke records. Daar-
rug en Maartje een pr zwom op naast zwom hij een NJK limiet
de wisselslag. Robin Lefeu kwam op de 100m vlinderslag, 200m
3x aan de start op de 100m wisselslagenlOOmrugslag.
vlinder, 200m wissel en 100m
schoolslag waarop hij een mooie En zowel de zaterdag als de zon-
race heeft laten zien en hij daar- dag werd afgesloten met de es-
mee beloond werd met een zil- tafette waarin Jelle, Rick, Max en
veren medaille. Desirée Emmen Nicko samen 1 team waren. Op
kwam 4x aan de start en wist op de 4x100m vrij en 4x100m wis-
de 100 vl, 100 wij en 200 wissel selslag zwommen zij naar een
geen pr te behalen maar mede derde plaats. Met 5x goud, 2x
door haar wilskracht sleepte ze zilver en 3x brons zijn we in het
wel een bronzen medaille bin- totaal verenigingklassement op
nen, op haar laatste afstand de een 7e plaatst geëindigd.

londer Jelle Baart en Nicko Kamphuis, staande achter Max Boter-
mans en Rick Embrechts


