
Romy Bakx zwemt Brabants limiet
Afgelopen zondag werd alweer de 2e OWKW we-dstrijd ge-
zw-ommen in Etten Leur. Slechts 21 zwemrners dèden mee
aan deze wedstrijd.

Romy Bakx uitkomend in de iuni-
oren 2 klasse behaalde haar limiet
op de 50m schoolslag door een
uitstekende race te zwemmen,
maar dat deed ook Max Boter-
mans op de 50m rugslag, ook hij
behaalde zijn sprintlimiet. Lonne
Beskers kwam aan de start oP
de 200m rug en 100m wije slag
waarop ze helaas haal tiiden niet
wist te verbeteren. Bij Maartie luk-
te dat helaas ook niet op de 100m
vrije slag en 100m vlinderslag,
maar technisch ziet het erg goed
uit. Fleur Koreman pakte wel een
pr op de 200m rug en 100m wije
slag. Ook Sebastian de Been lukte
het niet een pr te behalen, maar
als je dicht tegen je tijden zit is
het ook prima. Harm Donkers
ging vandaag weer eens super, de
200m rug een mooi pr yan 2 sec.

en öp de 200m vlinder'zelfs 7 se-

conden, heel netjes Harm. Desirée
had het vandaag ook zwaar daar
de afstanden erg dicht.op elkaar
lagen en er geen ruimte was om
even te bekomen van de eer§te
race, 200m rug en 100m vlinder
waren vandaag de te zwemÍien
afstanden. Sven Geers zwom 50 ss

en 50 rug beide met prima tijden.
Rick Embregts'is al snel na het
buitenseizoen in goede vorm, we-
derom een pr op de 200m rug en
100m wij en op beide afstanden
slechts 1 sec. van de NJK limiet,
netjes Rick. Ronaldo Nagtzaam
kwam aan de start op de 100m
vlindei en 100m wij en l4/ist hii

een pr te behalen op de vlinder en
pakte ook 3 clubrecords van 15-
16-17 jarige, maar wist zijn tijd
niet te verbeteren op de wije slag.
Kristy Nagtzaam behaalde wel
haar NJK limisf 6P de 100m wije
slag en wist meteen 7 clubrecords
te pakken. Malou van Fessem,
Loes van Geel, Isabel Schapers,
Elisabeth Verschure en AmY de
Veth kwamen aan de start oP de

100 wij en 50 rug en allemaal wis-
ten ze hun tijden aan te scherPen'
De grootste pr kwam op naam
van Amy op de 50m rugslag van
I2 sec. Maar dat deden ook Jordi
Hendriks en Jelle Gommers oP
dezelfde afstanden. Sammy Kos-
ter kwem uit op de 100m vlinder
en 100m wij en wat heeft ze het
goed gedaan, heel netjes gezwom-
men. Dan kwam ook Britt van
Zundert aan de start oP de 100m
vlinderslag en 50m schoolslag,
een technisch mooie zwemster
met een razendsnelle start.

Jordi Hendriks in actie tijdens de l00m vríie slag


