
Cerben Fiere zwemt super
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Gerben Fiere wint de 200m rugslag

Met 35 zwemmers is de ploeg van De Warande naar Ter-
neuzen gereden om daar de 3e landelijke competitieronde
te zwemmen. De Warande uitkomende in de B klasse had
vandaag Hieronymus en De Schelde als tegenstanders die
beide in de A klasse uitkwamen en heeft de Warande het
heel erg goed gedaan en heeft zich keurig op een 8e plaats
weten te handhaven.

Max Botermans zwom de 200m
ss voor het eerst en zit meteen
0.37 van een limiet vandaan wat

erg goed was, dus ook die limiet
komt eraan. Harm Donkers heeft
ook een vaste waarde in ons
team en weet altijd het uiterste
uit zichzelf te halen en hij be-
hoord dan ook tot de kern van
onze club. Drie afstanden 100
wij, 200 ss en 200 rug is heel
goed gegaan. Desirée Emmen en
Lonne Beskers hebben ondanks
hun weinige trainingsmomenten
erg goed gezwolnmen en wij wa-
ren ook blii dat ze erbij waren.
Nicko Kamphuis was onverwacht
toegevoegd aan het team aange-
zien de waterpolo wedstrijd he-
laas niet door kon gaan en ook
met hem was de club heel blij en
konden we de afstanden beter
verdelen over de jongens. Luuc
Verburgh zwom een hele mooie
100m vlinderslag en verbeterde
hij zijn tijd met ruim 2 seconden
en zwom hijde 200m wisselslag
zijn eigen tijd. Om alle 35 zwem-
mers te benoemen is natuurlijk
teveel, dus voor de overige uit-
slagen kunt u terecht op onze
website. http'. / /www .wz-waran-
de.nll

Gerben Fiere heeft va4daag wel
voor een mooie verrassing ge-
zorgd door twee persoonlijk
records te zwemmen ondanks
de weinige trainingsuren die hij
kan maken. 200m rug een pr
van 1 sec en de 100m l.rij die
erg goed liep ook een pr van
3 tiende. De 5,0m vlinderslag
zwom hi.i slechts t honderdste
boven zijn tijd. Maar ook Maar-
tje Beskers was vandaag een van
de kanjers die voor verrassin-
gen zorgde, sinds 3 jaar ivist ze
haar tijd op de 100m vlinderslag
te verbeteren met een seconde
en ook de 200m wisselslag een
kleine pr en twee maal een 1e
plaats. Geweldig gedaan dame. Maartje Beskers weer in goede vorm


