
Warande Zwemmers
winnen l0e editie
Biesbosch Trofee

De Warande winnaar van de Biesbosch Trofee

Afgelopen zaterdag was alweer de lOe editie van de Bies-
bosch Trofee welke door zwemvereniging De Biesbosch-
zwemmers werd georganiseerd. In'totaal waren er 6 ploe-
gen 9x werd in elk programmanummer 2 zwemmers inge-
zet die samen voor de punten streden. De Warande neemt
vanaf 2008 deel aan deze wedstrijd en begon toen op een
derde plaats, daarna werd De Warande 3x 2e en 3e x eerste,
zo ook deze 10e wedstrijd wisten we met een mooie eerste
plaats en 3 Biesbosch trofee records te eindigen.

20 zwemmers kwamen zowel in
de estafettes als in de individue-
le afstanden aan de start. De no-
dige pr's vlogen ons om de oren
evenals de nieuwe limieten die
werden behaald door vele zwem-
mers. De 10x50m werd gewon-
nen door de ploeg uit Utrecht
maar met een heel klein verschil
werd de ploeg uit Oosterhout
2e. Daarna kwam de meis,jes-
ploeg en de jongensploeg aan de
start op de 4x50m vrije slag en
deze werd beide door de Ooster-
houtse ploegen gewonnen. Dan
wist Nicko Kamphuis de Bies-
bosch record op zijn naam te
zetten op de 100m schoolslag in
een geweldige tijd van 1.09.01.
Kristy Nagtzaam een record op
de 100m vlinderslag en Rick
Embregts eveneens op de 100m
vlinderslag, heel goed gedaan.
De grootste pr van die dag kwam
op naarn van Loes van Geel op de
100m vrije slag van ruim 4.se-
conden. Na de wedstrijd wachten
we vol spanning op de uitslag,
want wie zou er als winnaar uit
de bus komen, nu dat waren te-

recht de Warande Zwemmers
want met 13 goud, 6 zilver en 4
bronzen medailles mochten zij
ook de beker mee naar huis te
nemen.

De volgende dag ging een groep
zwemmers naar Tilburg om daar
de eeiste wedstrijd in het nieuwe
zwembad te zwernmen. De jong-
ste zwemmers hadden een pittig
prograrnma en begonnen we met
de 400m wije slag die voor vele
de eerste keer was dat ze die
zwommen. Zo wist Amy de Veth
en Sammy Koster meteen hun
limiet te behalen. Helaas voor
Marit kwam ze 2 honderdsten
van een seconde tekort voor een
limiet evenals Max op de lo0m
schoolslag. Maar dat komt nog
wel, we hebben nog enige maan-
den voor de boeg..Zo wist Lené
vandaag de grootste pr op naam
te zetten op de 200m vlinder-
slag. Er worden goede prestades
door De Warande zwemmers be-
haald en het gadt steeds betei,
dat geeft enorm veel vertrouwen
voor de toekomst.


