Medailleregen SBC
door Sascha Kerschot

-

Bii de districtskamZwEMMEN
pioenschappen lange afstand in
Eindhoven sleepte de uit 2Í zwemmers bestaande delegatie van
SBC2000 uit Breda liefst zestien
medailles in de wacht.
Met dat resultaat eindigde

SBC

knap op de eerste plaats in het medailleklassement en liet het grote
clubs als thuisclub PSV achter
zich.
Melvin Prins veroverde in het Pie-

ter van den Hoogenband zwemstadion de eerste gouden plak

voor de Bredase club. op de r5oo

meter vrije slag

bif de

jeugd

zwom hij een tijd van t7.S2.oo.
Bij de senioren won ]oeri Prins op
dezelftle afstand de zilveren me-

daille.
18.39.75.

Hij

eindigde tweede in

De 4oo meter wisselslag

leverde )oeri Prins ook een tweede plaats op (5.t8.45).
Op de 4oo'meter wisselslag greep
fordy )ongenelen bij de jeugd nipt

naast de eerste plaats. Hij werd
met minder dan een seconde verschil tweede in s.r8.66.
Na de 8oo meter vriie slag

vrouwen stonden

er

bij

de

twee
SBC-zwemsters op het podium:
Maya Kingma tikte als eerste aan

(g.g6.gg), gevolgd door Lindi Verkooifen (g.+8.tt).
Een leeftijdscategorie hoger eindigde Margot Stenveld derde in
ro.35.46. Op de 4oo meter wisselslag wist Stenveld eerder ook al
brons te winnen in een tijd van
5.49.2c..

Voor De Warande (Oosterhout)
waren het de vrouwen die het
moesten doen.
op de 8oo meter vrije slag bii de
;'eugd waren de zusies Beskers be-

hoorliik aan elkaar gewaagd.

Maartje Beskers wist de tweede
plek te behalen door te finishen

in een tijd van rc36:9. Zus Lonne tikte vlak daarna aan in
ro.37.o7 en veroverde zo een bronzen plak.

Bij de senioren schitterde Désirée

Emmen op dezelftle afstand. Zij
won met ruim veertien seconden
verschil op de nummer twee en
mocht goud omhangen (to.r7.8r).
Voor de Biesboschzwemmers uit
Werkendam hield Thomas Ziel-

horst de eer hoog. Hii won de
15oo meter vrije slag bif de junioren met een tijd van r8.39.o3.
De Bredase Laurie Mabelis (uitkomend voor de Tilburgse club
TRB/RES) legde de 4oo meter
wisselslag af in s.+9.9r, wat goed
was voor een derde plaats.

