Record aantal medailles Warande zwemmers
Afgelopen weekend was Zwemvereniging De Warande
weer te vinden in het zwemstadion van Eindhoven om
daar deel te neÍren aan de Zuid Nederlandse Regio Kampioenschappen.
Nicko Kamphuis ,had een super
goed weekend door maar liefst
7 medailles te winnen van de 7
afstanden die hij moest zwem-

Koreman, Lené Doomen en Kdsty
Nagtzaam ook allen.iunior 3 hebben het geweldig gedaan, Kristy

men. Goud haalde hij op de 100m
schoolslag, l00mrugslag en 100m

op de 100m vlinderslag door naar
een 1e plaatst te zwemmen. Marit van Uijen kwam alleen in actie met de twee estafetteploegen
die gezwommen werà samen met
Britt, Lené en Fleur en wist Marit
beide keren haar persoonlijke tijden aan te scherpen. Desirée Emmen was dit weekerid onze oudste

vlinderslag, daarnaast ook het
goud op de 4x100m wije slag samen met Ronaldo, Rick en Jelle.
Zilver behaalde Nicko op de l00m

vrije slag en 200m wisselslag

en

4x100m wisselslag met dezelfde
teamgenootjes. Dit is een gewel-

wist ook haar titel te verdedigen

dige prestatie van Nicko. Maar
ook Britt van Zundert, Junior 3,
is weer in goede vorm. Maar zij

het meer dan geweldig gedaan.

heeft in haar leeftijdcategorie een
hele.zware concurrentie, maar ze
komt steeds dichter in de buurt
van de top 5 van Zuid Nederland.

medaille voor haar net niet erin.
De 100m wije slag liep weer als

Ze eindigde op een mooie

6e
plaats op de l00mrugslag \Maar ze
een tijd van 1.13.69 zwom. Fleur

rugslag waarop Lonne gedeelde

zwefllmer met de meeste persoon-

helàas een 4e plaats. Daarna kwamen beide meisjes aan de start op
de 200m wisselslag en werd Lonne
3e en Maartje 4e. Pieter mocht op
zijn2le verjaardag startten op de
l00m schoolslag en ook hier was
een 4e plaatst voor Pieter. Ronaldo

Iijke records en hij won goud op
de 2Q0m wisselslag,.en 4x100m
wije slag, zilier op de l00m rug-

Nagtzaam wist het goud te winnen op de 100m vlinder, zilver
op de 200m wisselslag en brons
op de 100m wije slag, daarnaast
goud en zilver in de estafette. Jelle
Baart startte op de I00 wij waarop
hij 15e werd en in beide estafette
waar hij met goud en zilver naar

deelneemster en ook Desirée heeft
Helaas werd ze op de 100m rugslag 3e met een B tijd dus zat een

beide aan de start op de I00m

slag en 4x100m wisselslag, 4e op
de 100m vlinderslag en 6e op de
100

wij

en 100 ss. Max Botermans

kon dit weekend de grootste pr
achter zijn naam schrijven op de
100m wije slag en zit hij nog geen
seconde van de NJK limiet af. Ook
de 100rn rugslag is super gegaan

bij Max, 2 hele dikke pr en alvast
de Iimieten voor volgend seizoen

is een mooÍe score. Onze jongste
deelneemster van dit weekend was
Sammy Koster die uitkwam pp de
100m vrije slag en ook Sammy
wist haar tijd keurig Ie verbeteren.
Dit was een mooie weekend voor
De Warande welke mèt een spec-

taculaire estafette is afgesloten.

vanouds en ook zij kan op een
geslaagd toernooi terugkijken.
Lonne en Maafije Beskers kwamen

huis ging. Rick Embregts was de

met een C tijd en ook hier

3e werd

Nicko Kamphuis Kampioen Zuid
Nederland I 00m schoolslag

In totaal werden er 7 gouden 5 zilveren en 2 bronzen medailles gewonnen 10 clubrecords verbroken
en 19 tijden flink verbeterd.

