
Lies den Breker neemt afscheid van OZ&PC
Afgelopen zondag werd de swimkick/minioren wedstrijd
gezwommen in Oosterhout. Tijdens deze wedstrijd is er
op waardige wijze afscheid genomen van Lies den Breker.
Lies was ruim 26 jaar official van de KNZB en was bij De
Warande official coördinator en verzorgde voor alle wed-
strijden zowel uit als thuis dat er voldoende officials wa-
ren zodat de kinderen hun wedstrijd konden zwemmen.
Door de voorzitter van de KNZB Regio Zuid heeft zij een
speld mogen onwangen en mochten alle zwemmers van de
wedstrijdafdeling haar bedanken en haar een roos over-
handigen als blijk van enorme waardering van jarenlange
inzet.

Maar dan de wedstrijd zelf . 26 had vandaag haar le wedstrijd
jongens en meisjes namen deel en zwom net als Laurie Huijgen,
aan deze leuke wedstrijd. Zowel Floortje Botermans, Pieter van
de begimende zwemmertjes als Gurp en Zoé Bulmans 25m rug-
de meer ervaren zwemmertjes slag en 25m schoolslag. Goud
kwamen minstens twee maal was er voor Floortje 1 maal en
aan de start. Kaylee Gelderman Pieter 2 maal, zilver voor Zoë

en Laurie en brons voor Kaylee.
Nick Flipsen, Tenzin Cosijn, Chi-
mène Gelderman en Ferron Huij-
bregts zwommen 50m school-
slag en 50m rugslag en was er
2x goud voor Ferron lx goud en
lx zilver voor Chimène , 2x zrlver
voor Nick en 2x brons voor Ten-
zin. Maar ook hebben ze allemaal
een pr gezworrlmen, en de groot-
ste pr van deze groep kwam. op
naam van Laurie, heel goed ge-
daan kanjers. Dan de groep met
gevorderde zwemmers, Shayen
Bakx, Dion Staal,Max Embregts,
Bram Damen en Youri Huijbregts
zwommen vandaag de 100m
vrije slag, 100m schoolslag en
100m rugslag. Shayen 2x een pr
en 2x een le plaats. Dion 2 pr's

en brons op de wije slag. Bram
3 pr's en hij mocht ook de groot-
ste pr achter zijn naam zetten
van 20 seconden op de 100m
rugslag. Youri zwom 3 pr's en
werd 3e op de schoolslag. Max
zwom 3 pr's en werd 3x le met
2 Brabantse limieten op de rug-
slag en wije slag. Jens Doomen
kwam aan de start op de 100m
vrije slag en 100m rugslag en
ook voor hem 2 pr's en brons
op de wije slag. Dan hadden we
de junioren en mocht Elisabeth
starten op de 200m wisselslag
en daar wist ze een pr te zwem-
men van 13 seconden. Max Bo-
termans zwom alleen de 200m
schoolslag en zat een pr er van-
daag niet in. Malou van Fessem,
Amy de Veth, Sammy Koster,
Sifra Heijne, Isabel Schapers,
Marit van Uijen, Luuk en Ruben
Vermeulen en Rick Embregts
zwommen allemaal de 200m
wisseislag en 200m schoolslag.
Alle zwemmers zwommen keu-
rige pr's en was er 2x goud voor
Rick en Marit en brons voor
Sammy op de wisselslag. Maar in
Eindhoven waren ook zwernmers
van De Warande die in het 50m
bad hun wedstrijd hadden. Fleur
Koreman kwam aan de start op
de 100m rugslag waar ze 2 pr's
op behaalde en dat ook deed op
de 400m wije slag. Lené Domen
zwom een mooie pr op de 200m
wije slag en kwam eveneens aan
de start op de 400m wije slag
en zwom ze iets boven de intijd.
Kristy Nagtzaam toonde haar
vormbehoud van haar NJK limiet
op de 100m wije slag. Echter de
200m vlinderslag liep niet geheel
naar wens. Ronaldo Nagtzaam
zwom op de 100m wije slag een
keurige pr en ook de 200m vlin-
derslag ging goed. Prima week-
end met primatesultaten.Lies den Bleker tussen al haar zwemmertjes neemt na 26 jaar afscheid.


