
Met I6 medailles topweekend OZ&PC
Afgelopen weekend kwamen 17 zwemmers en zwemsters
uit Oosterhout en omgeving aan de start voor I of meer-
dere afstanden. 6 gouden, 5 zilveren en 5 bronzen medail-
les is de oogst van het le weekend zwemmen in het mooie
zwemstadion van Eindhoven.

Maartje en Lonne Beskers zitten
midden in hun examen en beslo-
ten om slechts enkele afstanden
te zwemmen. 100m vlinderslag
betekende voor Maartje een 4e
plaats en Lonne een 7e plaats.
Lonne zwom ook de 200m rug-
slag en wist op een keurige 2e
plaatst te eindigen. Harm Don-
kers kwam aan de start op de 200
wisselslag waarbÍj hij onderweg
een ongelukje met zijn brilletje
kreeg, maar toch wist hij op in-
zet, deze race als 3e te finishen.
Heel netjes gedaan. Op de 200m

schoolslag eindigde Harm op
een 6e plaats. Pieter Pijnenburg
kwam uit op de 200m schoolslag
en eindigde achter Harm op een
7e plaats. Leroy Hogerbrug start-
te op de 50 en 100m wije slag en
beide zwom hij erg goed met 2

x een 8e plaats. Luuk Vermeulen
zwomziin le Brabantse enja dat
is toch wel heel spannend. Bii de
jongste deelnemers zijn er altijd
meer en eindigde Luuk op de 50m
rugslag als 18e. Ook voor Rachel
Strik was dit haar 1e Brabantse
en zij kwam aan de start op de

200m wije slag en ja dan is een
50m bad wel erg zwaar, maar heel
goed gedaan, dame. MarÍt van Uij-
en kwam aan de start op de 200m
wije slag (18) en 100m schoolslag
(15) en ook voor Marit was dit de
eerste 50m bad ervaring. Max Bo-
termans heeft het ook heel goed
gedaan als onze jongste telg, 50
wij een 16e, 100 wij een 15e en
100 rug een 18e plaats. Britt van
Zundert kwam aan de start op
de 400m vrije slag waar ze een
dikke pr wist te zwemmen en de
eindtijd was goed voor een Be
plaats, de 50m vlindersiag werd
gezwommen met 2 leeftijden
door elkaar en kwam ze op een
23 plaats terecht. Ook Fleur Ko-
reman kwam aan de start op de
50m vlinderslag en 200m vrije
slag en 200m rugslag waarop
ze op de rug liefst 20 seconden
van haar tijd af heeft gezwom-
men. Jelle Baart heeft ook een
heel goed weekend want hij heeft
zi.in 1e NJK Iimiet weten te beha-
len op de 50m wije slag met een
tijd van 0.29.86. Daarnaast zwom
hij de 100m wij, 100m rugslag,
200m schoolslag en 200m wis-
selslag en op elke afstand wist hij
zijn tijden te verbeteren. Desiree
Emmen kwam aan de start bij de
senioren op de 400m vrije slag
waarop ze het brons wist te pak-
ken met een mooie eindtijd, ook
de 200 rugslag was goed voor
een 3e plaats en de 200 wij ein-
digde ze op een 8e plaats, keurig
gedaan dame. Robin Lefeu kwam

aan de start op de 50m vrij een
6e plaats een 8e op de 100 vrij,
maar zilver wist hÍj te behalen
op de 200m schoolslag en brons
op de 200m wisselslag, heel goed
gedaan Robin. Dan kwam ook
Rick Embregts diverse keren aan
de start en Rick heeft een super
weekend gehad, hij wist voor het
eerst liefst 4 NJK llmieten te ha'
len op de 100m rugslag, 200m
vrije slag, 200m wisselslag en
100m vrije slag. Daarnaast haal-
de hij het zilver op de 100m rug-
slag en een bronzen medaille op
de 200m schoolslag, heel netjes
gedaan. Maar ons goudhaantje
van dit weekend was toch wel
Nicko Kamphuis Hij zwom goud
op de 50 en 100 wije slag, 100m
rugslag, 200m schoolslag, 200
vlinderslag en 200 wisselslag en
zwom hij zilver op de 50 rugslag.
Daarnaast wist hij ook op alle
afstanden een pr en een NJK li-
miet te zwemmen. Dat is gewoon
echt super gezwommen Nicko.
Op beide dagen werd en met een
estafette afgesloten. De meisjes
junloren 3 en later zwommen
de 4x100m wisselslag met Britt,
Romy Bakx, Fleur en Marit en zij
zijn op een I 3e plaats geëindigd
met allemaal een pr. De jongens
Rick, Max, Jelle en Nicko zwom-
men de 4x200m wij waar ze een
2e plaats behaald hebben en op
de 4x100m wij behaalden ze een
4e plaats met wederom een ge-
weldige tijd. Dit was het eerste
weekend op naar het volgende.
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