
Team SBC 2000 naarA-klasse

door Sascha Kersshot voor ploeggenoot Lindi Verkooi-
ien (2.3r.85). Ook op de roo merer
vriie slag werd Bartelds eerste
(r.oo.oz) en Verkooijen fweede
(r.oz.o6).
Op de 1oo meter rugslag werd
Cynthia Grooteboer tweede
G.rE.zS). Op de 1oo meter rugslag
bij de ieugd was Valerie |ongene-
len de snelste (rrr.zf).
Bif de mannen zwom Dennis van
Oosterhout naar een tweede
plaats op de zoo meter vlinder-
slag(2.24.49).
Melvin Prins was bij de feugd op
de roo meter vrije slag de snelste.
Hii tikte als eerste aan in 55.47.
Sven Alderlieste pakte zilver met
een tijd van 56.7o. Op de zoo me-
ter rugslag tikte Prins tegelijk aan
met de nummer ééry maar eindig-
de tweede (z.rl.z6).

zwEMllEN - SBC 2000 komt vol-
gend jaar uit de de A-klasse. De
Bredase equipe eindigde in de top
vijf van de B-klasse en promoveert
daardoor rechtstreeks.

De.Vennen (Dongen) moet een
degradatieronde zwemmen om
zich te verzekeren van behoud in
de C-klasse. Lukt dat nieq dan
volgt degradatie naar de eerste dis-
trictsklasse.
De Warande (Oosterhout) en
DIO (Etten-Leur) komen volgend
seizoen opnieuw uit in de B-klas-
se. De Biesboschzwemmers (Wer-
kendam) eindígden in de eerste
districtsklasse als vierde, net niet
genoeg voor promotie.
SBC zooo reisde af naar Oostburg
voor de laatste competitiewed-
strijd. Margot Stenveld was twee
keer goed voor een tweede plaats:
op de 2oo meter vlinderslag
(2.58.28) en 2oo meter wisselslag
(z37.oz). Bij de zoo meter rugslag
eindigde Yasmine Bartelds als eer-
ste (2.3o.66). De tweede plek was

) Voor De Vennen dreigt'het
district'. ln een degradatie-
ronde moeten de Dongena-
ren het vege lijf redden

De Warande beëeindigde de com-
petitie met een vijftiende plaats.
Bij de vrouwen zwom Desirée
Emmen naar een tweede plaats
op de roo meter rugslag (r.ro.4o),
Bij de meisies was de tweede
plaats op de roó meter rug voor
Maartje Beskers (r.r+.g8).
Gerben Fiere was bii de mannen
drie keer goed voor een eerste
plaats: op de 1oo meter rug
Gg.r6), de 5o meter vrij (23.78) en
de zoo meter vlinder (2.rr.56). Op
de zoo meter wisselslag werd
Harm Donkers derde in 2.18.98.
Bij de jeugd was Robin Lefeu suc-
cesvol op de zoo meter school-
slag. Hii eindigde eerste in
2.+4.98.
DIO eindigt als zre van z9 ploe-
gen. Selene Wortel won de roo
meter vril'e slag $.o2.47) en werd
tweede op de 2oo meter rug
(2.35.or).
Er was ook succes voor Jolanda
Post. Zij eindigde eerste op de 5o
meter vrii Ql.zt).
Bi1'de mannen werd Matthijs van
der Logt op de roo meter rugslag
tweede plaats (r.o2.98) .


