Floris Verburgh zwemt ztin I e Limiet
De jongste zwemmers van

De Warande hadden een pit-

tig weekend achter de rug
in het zwembad De Stok te
Roosendaal. Vele lange en
midden afstanden stonden
er vandaag op het programma.

Dion Staal, Max Embregts en
Youri Hu[jbregts kwamen aan de
start op de 40Om wije slag. Dion
zwom een super mooie race en
wist een persoonlijk record te
zweulmen van22 seconden. Max
en Youri zwommen deze afstand
voor het eerst en Max zwom meteen een limiet voor de BL-A,K. Ook
Yorrri ging erg goed mee. Deze
jongens startten ook op de 10Om
wi en ook hier voor alle drie een
mooi pr. Jens Doomen en Ferron
Huibregts kwamen aan de start
op de SOmwij en 2OOmwissd en
ook hier werden de nod.ige pr's

gezwommen en en haalde Jens
de limiet voor de sprintkampioenschappen. Pien van Geel onze

jongste, zwodr voor-het eerst de
l00m wi en wat ging dat goed,
heel netjes. Ook de 50m wij werd
beloond met een pr. Dan hadden
we verder alleen onze juriioren I
en 2 ( Isabel Schapers, Elisabeth
Verschure, Amy de Veth, Rachel
Strik, Loes van Geel, Malou van
Fessem, Semmy Koster, Marit van
Uijen, Luuk en RubenVermeulen,
Max Botermans en Floris Ver-

burgh)

bij die allemaal startten

op de 2O0m wisselslag en 200m

vrije slag. Zo wist Floris Verburgh dan eindelijk zijn eerste
'limist

1s zwemmen en wordt het
goede en harde trainen beloond.

Verder werden er mooie tiiden
en pr's behaald van.alle zwemmers, want vele van hun zwom-

Floris Verburgh tudens zijn race op de 200m wisselslag

men deze afstanden ook voor
het eerst . Maal sommige hadden
echter al wel eens een van deze

afstanden gezwomm en_. Sammy
Koster mocht vandaag de grootste pr achter haar naam zetten
op de 200m vrije slag van maar

liefst 18 seconden. Maar ook Ruben Vermeulen had iets speciaals
gedaan vandaag. Hij had op alle
tussentijden en eindtijden een pr

gezr{ommen. Maar hij had dan
ook een opdracht meegekregen
en die heeft hij uitstekend uitge-

voerd. Een geweldige wedstrijd
met een maximale inzet van de
hele groep.

Maar in Zwolle hadden we een
drietal dames die meededen aan
de Nederlandse Master Kampioenschappen en 2wom Margot
Stenveld naar het zilver op de
1500m wije slag en Desirée Fm-

men pakte het Brons op de 50
en 200m rugslag met hele mooie
Pauline Magnee geen poilium plaats
maar wd mooie eindresultaten.

tijden. Helaas was voor

