
Lindi Verkooijen zwemt naar goud
door Sascha Kerchot

ZWEfiItAEN - Na het eerste weekein-
de van de Brabantse Zomerkam-
pioenschappen staat SBC zooo uit
Breda vierde in het medailleklas-
sement Lindi Verkooijen won de
2oo meter en 4oo meter vrije slag
en de zoo meter rugslag. Op de
1oo meter schoolslag was ze goed
voor brons.
Ook Melvin Prins deed een duit
in het zakje. Hij won zilver op de
1oo'meter rugslag en de zoo me-
ter vlinderslag en brons op de 5o
meter en de roo meter vrije slag
en de zoo meter wisselslag. |oeri
Prins won zilver op de 2oo meter
vlinderslag bij de feugd. Bij de
vïouwen waren Yasmine Bartelds
en Valerie |ongenelen succesvol.

Bartelds werd tweede op de zoo
meter rugsiag, |ongeneleà eindig-
de als derde op de roo rneter
schoolslag. Ook was eremetaal op
de 4xroo meter wisselslag dames
(brons) en de 4xroo meter vrije
slag heren (zilver).
Lonne Beskers van de Warande
(Oosterhout) zwom op de zoo me-
ter rugslag naar een tweede
plaats. Désirée Emmen won twee
keer brons: op de 4oo meter wije
slag en 2oo meter rugslag. Bij de
mannen waren het Harm Don-
kers en Robin Lefeu die presteer-
den. Donkers werd derde op de
2oo. meter wisselslag. Lefeu won
zilver op de zoo meter schoolslag
en brons op de zoo meter wissel-
slag. Ook de 4xzoo vrije slag slo-
ten de mannen met zilver af,

De Biesboschzwemmers uit Wer-
kendam zagen Sanne van de Pol
winnen op de roo meter school-
slag. óp de 5o meter schoolslag
eindigde ze tweede. Thomas Ziel-
horst won goud op de roo meter
rugslag en zilver op de 5o meter
rugslag.
Ann Kersten van De Wildert uit
Zundert werd op de roo meter
schoolslag tweede. Bii De Vennen
was er brons voor Carina Spronk
op de 4oo meter vrije slag en zil-
ver op de roo meter vlinderslag.
Laurie Mabelis (TRB/RES) uit Bre-
da behaalde brons op de zoo me-
ter rugslag. Stadsgenoot Eva van
Ginneken (Hieronymus) won zil-
ver op de zoo en 4oo meter vriie
slag en brons op de zoo meter rug-
slag en roo meter vlinderslag.


