
Minioren Club
succes voor Warande
Afgelopen zondag was alweer in heel Nederland het week-
enó vatn de minioren. Alle verenigingen konden een team
samenstellen van minioren 2 t/m minioren 6, dat zijn kin-
deren vanaf 7 jaar tot en met 11 jaar. In elke regio gaat
de winnaar door naar de landelijke finale, aangevuld met 5

tijdsnelste ploegen. De Warande is op een lle plaats geëin-
digd en kan teweden terugblikken.

Zo kwam Pien van Geel aan
de start op de 50m schoolslag
waarop ze meteen een clubre-
cord zwom. Daarna zwom ze
ook de 50m wije slag en boekte
het grootste pr van de dag. Maar
ook Bente Koeman is een talent-
volle zwemster. Ze wist een club-
record te zwemmen op de 50m
wije slag. Arnold Franssen kwam
3 maal aan de start op de 50m
schoolslag, t00m wije slag en in
de estafette die hij samen zwom
met Samantha Verschure, Nick
Flipsen en Pien van Geel. Op alle
afstanden wist hij zijn tijd goed
te verbeteren. Dat deed ook Nick
Flipsen die 2xin de estafette heel
goed zwom en de 100m vrije
slag met een mooie eindtiid wist
te eindigen. Dion Staal had een
enorm goede dag, hii zwom zijn
eerste Brabants limiet op de 50m
vlinderslag door een pr te zwem-
men van 5 seconden, dat deed hij
eveneens op de l00m wisselslag.
Shayen Bakx zwom de 100m wije
slag waarop ze een clubrecord

zwom, 100m wisselslag en 50m
vlinderslag. Floortje Botermans
zwom haar eerste echte wedstrijd
en wat heeft ze het super gedaan,

de 100m wije slag zag er erg net-
jes uit zowel individueel als in de
estafette. Max Botermans zwom
biina 2 minuten van de 1500m
wije slag eraf en ook hier komt
de limiet in zicht. Samantha had
ook een dik pr op de 100m wije
slag van 9 sec. heel netjes. Elisa-
beth zwom ook in Vtissingen de
1500m wije slag en heeft een uit-
stekende vlakke race laten zien.
Max Embregts wist zijn tijd op de
50m vlinderslag aan te scherpen
zowel individueel als in de esta-
fette, ook startte hij op de 100m
wije slag waarop hij geen pr be-
haalde maar liet wel al technisch
een goede race zien. Broer Rick
wist op de 1500m wij ruim I mi-
nuut van zijn tijd te zwemmen en
zwom tevens een clubrecord voor
13 jarigen. Jens Doomen zwom
voor het eerst de 400m vrij en
heeft dat goed gedaan, ook zwom

Dion Staal zwemt ziin I e Bra'
bants Limiet

hij de 100m wisselslag en 100m
wije slag waar hij een kleine Pr
behaalde. Lené zwom een goede
race op de 1500m wije slag, Fleur
Koreman zwom 800m vrije slag
naar een pr van 26 seconden.
Luuk Vermeulen die voor het
eerste zo'n Iange afstand heeft
gezwommen. Marit van Uijen die
1500m vrije slag zwom samen
met Pauline Magnee hebben het
keurig gedaan en Pieter Pijnen-
burg startte op de 1500m school-
slag die hij heel netjes heeft
gezwommen. Een mooi week-
end met 14 clubrecords die zijn
verbroken en de nodige pr's die
weer gesneuveld zijn. Wil je ook
eens komen proef zwemmen bij
De Warande, stuur dan een mail
naar wedstrijdzwemmen@waran-
de.com.
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De Warande neemt deel aan de Minioren Club Meet


