
Warande zwemt top l0 binnen
Afgelopen zondag ging heel Nederland met elkaar de
strijd aan tijdens de le competitiewedstrijd. De Warande,
uitkomende in de Landelijke B klasse, organiseerde de
eerste wedstrijd thuis en hadden SBC2O00 uir Breda en De
Schelde uit Terneuzen als tegenstanders.

Met maar liefst 45 zwemmers
zwommen we vandaag een hele
goede wedstrijd. De grootste pr
van vandaag kwam op naam van
Ruud Smeets. Hij kwam aan de
start op de 200m wije slag waar
hij een hele mooie race zwom
en 5 seconde van zijn tijd wist
te zwemmen, maar op de 100m
schoolslag zwom hij liefst een pr
van 16 seconden, je kan stellen
dat het met de vorm wel goed
zit. Maar ook de heren senioren
hebben heel goed gezwommen
en hebben een flinke bijdrage
aan het puntentotaal geleverd.
Zo zwom Pieter Pijnenburg de
sterren van de hemel op de
100m schoolslag waar hij zelfs

op de tussentijd en op zijn eind-
tijd een pr wist te zwe--en.
Maar ook de 400m wije slag ging
super en hier was een pr van 4
seconden dik verdient. Maar
datzelfde gold ook van Harm
Donkers die 4 sec. van zijn tijd
afzwom op deze afstand. Gerben
Fiere zwom 3 maal naar een le
plaats met zijn individuele af-
standen en 7:wom hij met zijn
estafetteteam ook naar een 1e
plaats. Om alle zwemmers en
zwemsters te benoemen is te-
veel maar iedereen heeft het erg
goed gedaan, er zijn vandaag
maar liefst 20 clubrecords ver-
broken waar Jens Doomen en
ook onze jongste deelneemster-

Pieter Pijnenburg in actie op de
400m vrije slag

Shayen Bakx beide I clubrecord
pakte en wist Jens meteen zijn
qglgfg limigf te Zwernmen. Daar-
naast zijn er 5 nieuwe Brabantse
Limieten behaald en zijn er 54
persoonlijke records gesneuveld.
Hoe de eindstand zal zijn weten
we pas als iedereen zijn punten
heeft ingeleverd, maar wij staan
in.ieder geval binnen de top 10
van Nederland.


