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Nicko Kamphuis Kampioen Zuid Nederland 200m schoolslag

Afgelopen weekend werd het eerste deel van de Regionale
zàïrèrÏ"-pioenschappen gehot'4en in het Fieter van den
Éoógenfanà zwemstàion. Er deden in totaal 37'verenigin-
gerrïn 565 zwemmers en zwemsteÍs aan deze wedstrijd
íree die samen 2530 persoonlijke starts en 180 estafettes
zwommen,

Zo gtngDe Warande het le week-
end met l7 zwemmers en zwem-
sters naar Eindhoven. Onze jong-
ste was Max Embregts Minior
6 die aan de start kwam oP de
50m en 100m rugslag en I00m
vriie slag. Max heeft het uitste-
kend gedaan met 3 Persoonlijke
records. SammY Koster junior
I kwam aan de start oP de 400
en 200m vrije slag. Geweldig
zoals zij heeft gezwommen. OP

de 400m 21 sec. en oP de 200m
15 sec. pr zwemmen in een 50m
bad is erg goed. Maar ook AmY
de Veth, junior I heeft het ge-
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weldig gedaan, zij kwam maar
liefst 5 keer aan de start oP de

50 en 100m vlinderslag, 200m
en ,100m vrij en 200m rugslag
zij zwom over het totaal een Pr
van ruim 32 sec. Marit van Uij-
en junior 2 startte oP de 100m
schoolslag en wist haar tijd van
3 sec. te verbeteren. Onze ju-
nioren 3 dames, Lené Doomen
startte op de 200m-400m vrij,
50-100m ss en l00m vl, Fleur
Koreman en Britt van Zundert
starten beide oP de 200m vrij,
200m rug en 50m vlinderslag
hebben het ook erg goed ge-

daan, de ene afstand soms wat
beter dan de andere maar alle
drie wisten zij hun tijden ruim
te verbeteren. Zo werd Lené 2e

op de 100m vlinderslag wat nog
geen sec. met de nummer 1 was,
netjes gedaan door Lené. Lonne
Beskers kwam alleen oP de 200m
rugslag aan de start en wat heeft
ze het goed gedaan zeg. Het was
een spannende race tot de laat-
ste meters maar Lonne wist als
2e te finishen. Desirée Emmen
onze senior zwemster kwam aan
de start op de 200m en 400m
wije slag en 200m rugslag. He-
Iaas wist Desirée deze keer net
geen pr te zwemmen maar heeft
ze op doorzettingsvermogen
het uiterste uit zichzelf gehaald.

Dan de jongens met Max Boter-
mans junior 1 die aan de start
kwam op de 100m wii en 100m

rugslag waar hij zijn tijden
prima wist te verbeteren. Luuk
Vermeulen startte oP de 100m
rugslag en als startzwemmer
op de 100m wije slag en wist 4
pr te zwemmen, heel neties ge-

daan. Floris Verburgh junior 2

startte op de 200m wisselslag
en ook voor hem waren er 2 Per-
soonlijke records, Prima Floris.
Rick Embregts kwam 7 keer Per-
soonlijk aan de start en zwom
16 persoonlijke records, ook oP

al zijn tussentiiden. Daarnaast
zwom hij maar liefst oP alle af-

standen een Nederlands Limiet
en werd hij Regionaal KamPi-
oen op de 200m schoolslag, hij
werd 2e oP de 200m vlinderslag
en 200m wisselslag en 3e oP de

100 en 200 rug en met de esta-

fette 4x200m vrije slag. Jelle
Baart Junior 3, kwam dit week-
end alleen aan de start met de

estafetteploeg oP de 4x100m
en 4x200m vrije slag en werd
beloond met een bronzen me-

daille op de 4x200m wij. Nicko
Kamphuis Junior 3 startte oP de

50m en 100m wije slag' 200m
vlinderslag en 200m schoolslag.
Op de 50m wij won hij brons'
op de 200m vlinder het zilver en
werd Regionaal KamPioen oP de
100m wij en 200m schoolslag,
met name de 200m schoolslag
was spectaculair om naar te kij-
ken, 3 jongens allemaal van het-
zelfde niveau maakten meteen
vanaf het begin de dienst uit en

na.l50m lag Nicko oP de derde
positie enhooPten we dat hij de

achterstand in zou kunnen ha-

len. Maar met zijn laatste kracht
finishte Nicko nipt als le, ge-

weldige mooie race om te zien.
Luuc Verburgh Jeugd 2 startte
dit weekend oP de 50m wije slag
en dat is een afstand die meteen
vanaf het begin moet kloPPen en

dat deed het ook bij Luuc, een
persoonlijk record van 1 secon-
den is uitstekend gedaan.

Volgend weekend zal het tweede
deel worden gezwo[rmen.


