SBC 2000 nestelt zich in

top drie

door Sascha Kerschot
ZwEMMEN

- Afgelopen weekeinde

kwamen de drie B-klassers DIO

(Etten-Leur), SBC zooo (Breda) en

De Warande (Oosterhout) aan de
start in De Wisselaar in Breda
voor de derde competitierondg.
Thuisclub SBC 2ooo nestelt zich
na d9 derde wedstrijd op de derde
plaats van het klassement.
De vrouwen wonnen de 4xzoo meter vrije slag met grote voorsprong
(8.SS.SI). Valerie longenelen _tikte
bij de meisjes als eerste aan op de
1oo meter vrije slag G.o:.S+). Op
de zoo meter wisselslag was fongenelen weer de snelste (z.4o.zo).
Lindi Verkooijen won de zoo me-

ter

wisselslag

bi, de

vroulven

(z.ts.r+).
De roo meter vlinderslag legde Yas-

mine Bartelds af in tr6.7z. Lang
niet haar beste tijd, maar wel goed
genoeg voor een eerste plaats.
Op de roo meter vlinderslag bij de

won Melvin Prins met
tijd van r.oz.67 de Op de zoo
meter wisselslag eindigde Prins

jongens
een

weer als eerste (z.zr.3r).

De Warande uit Oosterhout blijft
in de middenmoot van het klassement hangen
Bii de jongens was Robin Lefeu
twee keer goed voor de winst. Zo-

wel op de zoo meter

wisselslag

(2.t8.r4) als op de roo meter vrije
slag (59.46).

Bij de mannen was Gerben Fiere
driemaal goed voor succes. Op de
roo meter vrije slag was hij de snel-

Gerben Fiere bezorgde De Warande drie afstandzeges.
ste in 53.39. Ook de 5o meter vlinderslag (25.6r) en de zoo meter rugslag (2.t3.4t) eindigde hij als eerste.

Op de zoo meter schoolslag pakte

Pieter Peijnenburg de winst
(2.:S.S+). Bij de vrouwen won

Desirée Emmen de zoo meter rug-

slag

in

2.29.39.Ook de 50 meter

vlinderslag zwom Emmen het snelste (3t.32).

DIO wist voorlopig uit de gevarenzone te komen door enkele plaat-

in het klassement,
Susanne van der Linden kon
de zoo meter schoolslag als eer
sen te stijgen

aantikken (z.S:.:s). Ook Jolar
Post was op de roo meter vriie Í
de snelste (roo.gs).

