
Paase ie re n zoe ke n OZ& PC
Zaterdag 12 april werd er na-
tuurlijk eerst goed getraind in
De Blikken maar daarna kwam
de Paashaas om met 25 kinderen
van De \1'arande paaseieren te
gaan zoeken. Van alle afdelingen
die De Warande heeft of het nu
les zr,r,emmen, wedstrijd zwem-
men of waterpolo is alle kinde-
ren waren uitgenodigd om de
150 eieren mee te gaar zoeken.
Buiten de I50 gekleurde eieren
waren er ook 3 zilveren eieren
verstopt en als je die kon vinden
dan zat er een leuke prijs aan
vast. De 3 zilveren eieren werden
gevonden door Maxim, Kaylee
en Ileen. Het werd een hele ge-
zellige morgen en aile kinderen
gingen naar huis met een lek-
kere versnanerino T)onL'ia n',

ik vind dit ook wel gezellig kom
dan gewoon een keertje langs je

kunt altijd een keer komen proef
draaien.



Max Botermans steeds beter in vorm
Afgelopen zondag was er een OWKW wedstrijd te Roosen-
daql en-door ee! groep van 19 zwemmers 2i;n weer dà
nodige limieten behaald en diverse klassemedten vol ge-
zwonrmen,

Max Botermans kwam aan de
start op de 50m vlinderslag en
wist hiermee de grootste pr van
de dag te zweminen van ruim 4
seconden. Maar alsof dat niet ge-
noegwas zwom hij op de 400m
wije slag ook 21 seconden vàn
zijn tijd af in een hele mooie
race. Max en Rick Embregts zijn
ook al goed in vorm want zo wist
Max zijn 4e BK limiet te zwem-
men op de 50m vlinderslag. Rick
deed een poging om onder de mi-
nuut te duiken op de 100m wije
slag, maar bleef de klok stilstaan
op 1.00.69 wat natuurlijk een he-
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le mooie tijd is. Desiree Emmen
heeft een prima 200m schoolslag
laten zien, heel goed op techniek
blijven zwemmen, keurig. Maar
ook de 200m vrije slag Iiep goed
en netjes. Malou van Fessem en
Loes van Geel starten op de 50m
wij en 100m rugslag waar beide
meisjes keurige pr's behaalden.
Maar wat Sven Geers had van-
daag, zou dat nu aan de zwem-
broek gelegen hebben? 50m wij
een tijdsverbetering van een
halve sec, op de 100m wij zelfs
6 sec. en.op de 100m rug 5 sec.
dat zijn hele mooie tijdsverbe-

teringen Sven. Fleur Koreman
kwam uit op de I00m vlinder-
slag en 400m wij en wist haar
tijden helaas niet aan te scher-
pen. Sammy Koster wist dat wel
te doen, zij wist 3x haar tijden te
verbeteren op de 50m wij, 100m
rugslag en op de 200m wi.l een
pr van 11 seconden wat tevens
haar 5e limiet is voor de zomer
Kampioenschappen. Ook Pauline
Magnee had een super dag door
op de 200m wij een pr te zwem-
men van 6 seconden. Isabel Scha'
pers is ook technisch een mogie
zwemster en zwom ze een pr op
de 50m vlinderslag en een goede
50m wije slag. Marit van Uijen
ging behoorlijk hard van start op
de 100m vlinderslag en daarmee
werd ze beloond met een pr van
3 sec. en zat ze iets boven de in-
schrjftijd op de 100m wije slag.
Ook Floris Verburgh was van de
partij en na een goede 200m wije
slag zwom hij ook de 400m wije
slag en wist hierop zijn 2e li-
miet te behalen, heel goed Floris.
Luuk, Ruben en Vera Vermeulen
zwommen alle drie de 100m vrije
slag, 5O wij (Vera) en 200 wij (
Luuk en Ruben), maar helaas zat
een pr er vandaag net niet in. EIi-
sabeth Verschure kwam aan de
start op de 200m wij en ook zij
wist haar te ruim te verbeteren,
maar helaas lukte dit niet'op de
100m rugslag. Amy de Veth is op
het moment in super vorm want
zij wist op de 100m vlinderslag
en 100m rugslag haar 8e limiet
te behalen die voor komende
zomer kampioenschappen no-
dig ziin. Als laatste heeft ook
Britt van Zundert laten zien dat


