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Kampioen van Regio zuid Nederland
de 6 afstanden S pr behaa.ld en
Iaat zien dat ze goed mee kan
in het sterk deelnemersveld enkruipt ze steeds dichter naar
de ïop t0 van de regio. Ook de
techniek gaat steeds beter en
dat geeft heel veel vertrouwen
_voor de toekomst. Maartje Bes-
kers startte op de 50m ru g zwom
een pr van 3 sec. Wat super is
gegaan en 200m wisselslag waar
ze er 3 sec. boven zwom. Lonne
Beskers startte op de 100m wij
en lukte het net niet een pr tÀ
zwemmen maar dat deed ze wel
op de 200m wisselslag en werd
ze beloond met het zilver. Desi-
rée Emmen startte op de 50m en
l00m wije slag en 50m en l00m
rugslag. Helaas zat er deze keer
geen pr's en medailles in voor
Desirée en was ze enigszins wel. teleurgesteld, maar soms nemen

:l andere zaken waaronder school

soms niet helemaal teweden war
over zijn races, wist hi.i wel weet
op alle afstanden diverse medail
les in de wacht te slepen. Dat waÍ
goud op de l00m en 200m wije
slag, 200m rugslag, 100 en 200m
,schoolslag en 50m vlinderslag,
het zilver behaalde Nicko op dï
50m schoolslag en 20Om vlin_
d.ersllC en brons op de 50m wije
slag. En ook Nicko heeft 8 NJJK
Iimieten behaald. Luuc Verburgh
jeugd 2 startte op de 50m èn
10m vlinderslag en beide goed
uitgevoerde races werden be-
Ioond met een mooi pr. Als laat_
ste onze senior pieter pijnenburg
startte op de S0 en 100m school_
slag en heeft dat piima gedaan.

Het tweede weekend zijn er weer hele mooie prestatiesgeleverd door de rs zralËmme";iï;;;srers van zwem_vereniging De Warande. na"arÍàf*t S-gl-ua"rr, 2 zilveren en2 bronzen medailles waren ae oogsi iu" ait weekend. Het
., totaal van dit toernooi is Si gïud,'ix ril"" en 5x brons.

Bij de minioren kwam Dion Staal nog maar zo kort aan wedstriidaan de start op de s,m vlinder- ,*;,o_;;loet. l.larii ";irj.iË;slag en^met een goede race werd :unio. Z freÀtt op zowel de l00mDion 27e van een zeer-sroor ;;E;; Ji'op a" 200m school-deelnemers veld. Max Embiegts .Ënifö""ie tijden gezwom-startte ook en werd 23e met een men 
"n wera ze"Uei;; ;;mooi pr. Max startte ook- op de go.a. iUà.". Elisabeth Verschu_200m wije stag en ook hiËrop ;;Ë;;eeft ook een primaeen mooi pr en een 21e ,plaats. weËkend gefraA met ;.;;;;;ï;Daarnaast heeft Max op aile tus- ioo;;;Ë.tag. Britt van Zun_sentijden zijn pr weten te ver_ dert;uniËi 3 startte op de 50mbeteren. Sammy Koster Junior 

"" ióóÀ*f en wist een mooie1 startte op de 50m rugslag.en ,rJd iII iIr",a..r. De 50m enheeft een mooie race laten zien 100m rugsla!;;;;;dï;.ïwat beloond werd met een goed ,ri.t t. u.ïr"teren . Lené Doomenpr. Maar de grootste pr-beÈaal- tr"ert tr"i" màoie prestaties neer_de ze op de IOm wije slag, met g.r.i-." *rd voor haar hardeeen super mooie race en een pr trainen beloond rn., 
"." go,rOilvan 11 sec. Amy de Veth Juniàr -.d"ix" ;;;" zooÀ,Ëà*J".ËI s.tarte eveneens op de 100m ;;;;NË[

rTi j.enr*";;;;;'oà3.1.9pe,,*röiilèï;r,,ï,ààËi,iilËtr+ï, jf
en dit d_eed ze eok,€*ide.toóm 
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nu, brons. Helaasste van onze club zwom Amy r"tï" fr.ini.i een pr te behalen
{e.zo.om vtindersrag en heeft z; ;;-il; f;il;geerde NJK timietdat uÍtstekend gedaan. Een hele 

"p 
a-À-z'oï_'vri.; en 200m wis_knappe prestaties aangezien ze ,Ër.irg.ïËi, Koreman heeft van

Lené Doomen Kampioen Z00m vlinderslag.
en stage zoveel tijd in beslag
dat trainen er niet meer in zit.
Max Botermans jr:nior I werd 4e
op de 400m wij na een mooie
vlakke race. Hij werd 5e op de
200m rugslag die er netjes uit-
zag en ook beter ging dan in de
estafette. Als Iaatste startte Max
ook.op d9 200m vrij en hierop
werd hij 6e, netjes gedaan Max.
Luuk Vermeulen junior 1 startte
op de 200m rugslag en heeft een
technisch mooie race laten zien,
keurig uitgevoerd. Floris Ver-
burgh junior 2 startte ook op de
400m wije slag en heeft diiuit-
stekend gedaan, mooie vlakke
race en op alle tussentijden een
pr. Rick Embregts junior 2 s onze
grootverdiener wat betreft depr 's van alle afstanden met tus:
sentijden heeft hij 23 pr's laten
sneuvelen, 10 NJJK limieten bij
elkaar gezwommen en werd 1è
op de 200m ss, 2e op de 200m
vl en 200m wi en 3e op de SOm,
100m en 200m rugslag. Dit is
een gewelÍlig mooi resultaat van
RiS"k. JeUe Baart junior 3 starrte
op'de l00m schoolslag en wist
zijn inschrijfrijd goed te benade_
ren. Met de estafette werd Jelle
samen met Rick, Max en Nicko
helaas net 4e. Nicko Kamphuis
junior 3 was ook het 2e weekend
super in vorm ondanks dat hij


