
Desiree Emmen wint zilver en brons
Afgelopen weekend werd in het nieuwe Hofbad in Den
Haag de ONKM gezwornmen. Maar liefs 150 verenigingen
met in totaal 750 zwemmers waren goed voor 2500 per-
soonlijke starts welke in een SOm bad werd gezwornmeL

Voor OZ&PC De Warande namen
Marjan Smeets, Pauline Magnee
en Desiree Emmen deel aan dit
geweldig evenement. Marjan
startte op wijdag op de 1500m
vrije slag en heeft een zeer
vlakke race gezwommen, keu-
rige rondetijden wat haar een 4e
plaats opleverde, goed gedaan
door Marjan. De zaterdag en
zondag daarop volgend kwam
Pauline aan de start op de 50m
vlinderslag waarop ze een keuri-
ge pr wist te zwemmen maar dat
deed ze ook op de 50m wij, 50m
rugslag en 100m rugslag. Op de
200m rugslag zwom Pauline er
net iets erboven. 4 pr's in een
lang bad zwemmen is een prima
prestatie. Desiree kwam op de
50m vrij aan de start, waarop

op de 50m rugslag eindigde ze
als 6e. Maar ze pakte het zilver
op de 200m rugslag en brons op

de 100m rugslag. Dit smaakt na-
tuurlijk naar meer met de BZK in
het vooruitzicht.
Een 6 tal zwemmers kwamen
in Breda aan de start tijdens
een limietwedstrijd voor een
Iaatste poging te doen naar een
felbegeerde limiet voor diverse

kampioenschappen. Jens Doo-
men startte op de 50m en 100m
vrije slag en wist beide tijden
goed te verbeteren. Lené startte
op de 200m vrije slag en 100m
vlinderslag, helaas liepen beide
afstanden niet geheel naar wens
voor Lené. Fleur Koreman startte
op de 400m wisselslag en heeft
dit prima gedaan en zwom ze
een keurige pr. Max Botermans
zwom op de 100m rugslag 9 se-

conden van zijn tijd af wat na-
tuurlijk prima is. De 50m wije
slag zat hij helaas boven zijn
inschrijftijd. Elisabeth Verschure
had de vakantie nog in haar be-
nen, wart ook bij Elisabeth lukte
het net niet om haar felbegeerde
limiet te halen op de 50m wij
en 50m vlinderslag. Als laatste
kwam Amy de Veth aan de start
op de 50m vrije slag wat haar
een startbewijs opleverde voor
de estafette. Ook de 200m rug-
slag heeft ze prima gezwo[rmen.Desiree Emmen in uiterste concentratie voor haar start waarop ze
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