Zes keer pnis voor Desirée Emmen op Open NK
door Sascha Kerschot

- Ruim S00 zwemmers
uit veertien verschíllende landen
ZwEMMEN

kwamen afgelopen weekeinde bij
elkaar voor het Open NK lange
baan Masters in Eindhoven.

Namens

DIO uit

Etten-Leur
zwom Iolanda Post in de categorie zo+ op de roo meter vrije slag
naar de derde plek in r.or.7o.
Voor Daphnia (Oudenbosch) vero-

de 4x5o meter vrije slag (2.o2.65)
en op de 4x1oo meter wisselslag
(S.rf.86). Bij de mannen won Ar-

jon de Bok (4o+) zilver op de 5o
meter vrije slag (z8.ro) en op de
1oo meter rugslag (-17-52). Annette Wijnja-Visser (45+) zwom drie
keer naar goud. op de 50, too en
2oo meter schoolslag.

Desirée Emmen veroverde namens De Warande uit Oosterhout in de categorie 20+ zes medailles. De 50 meter vrije slag le-

verde Andrei Avtochenko zilver
op de 5o meter vlinderslag 55+
$o.zo).

De Biesboschzwemrners (Werken-

dam) stuurde zeven zwemmers
en kwam thuis met net zoveel me-

dailles. Het vrouwenestafetteteam
eindigde twee keer als tweede, op

}Het

meeste eremetaal ging
naar Old Dutch uit Breda,
dat maar liefst 22 medailles
vergaarde in Einöhoven

verde brons op,(28.94). Op de 4oo

meter

vrii

vrij

(+.Sl.z8), de 8oo meter

(ro.rz.gs), de 5o rneter rug

rug (z.Z+.lS)
werd ze tweede. Het beste presteerde ze op de 1oo meter rug.
Daar werd ze eerste int.o977.
Namens SBC zooo (Breda) won
(32.83) en 2oo meter

Suzanne Prins-Molenwijk (a5+)
twee keer zilver. Op de roo meter
rrg (r.24.26) en op de 2oo meter
rug (2.56.32). Verder werd ze ook
derde op de 5o meter rug (j9.52).
Margot Stenveld eindigde de 8oo
meter vrije slag bii de z5+ vrou-

wen als derde (ro.zo9z). Bij de
mannen 35+ op de r5oo meter
zwom Erik van der Wel naar de
derde plaats in zr.ro.43.

Het meeste eremetaal ging naar
Old Dutch uit Breda, dat maar

liefst zz medailles vergaarde.
In de categorie 75+ won Tineke de
Bueger zilver op de zoo meter
schoolslag (S.r+.zs). Verder nam
ze nog vilf keer brons mee naar
huis. Bij de 65+ vrouwen werd
Matty van der Veen vier keer eerste (8oo en 15oo meter vrije slag,
2oo meter wisselslag en 2oo me-

ter

schoolslag).

Mies

Kuipers

§5+) zwom op de 4oo meter wis-

selslag naar

de tweede

plaats

(s.:+.g8). De zoo meter wisselslag
eindigde ze als derde, net als de
15oo meter vrije slag. Karin van
den Heuvel (45+) won de zoo meter vlinderslag in3.z7.r+ en eindig-

de tweede op de r5oo meter vrii
en 4oo meter wissel De vrouwen-

estafetteploeg

won twee

goud en eenmaal zilver.

keer

