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Laatste OWKW zwemmen

Rick Embregts Kampioen en Jelle Gommers op een 4e plaats.

De Open West Brabantse Klassement wedstrijden bestaat
uit 6 wedstrijden en dan kan een zwemmer eryoor kiezen
om alleen een sprint klassement vol te zwemmen, deze be-
staat uit 50 bc-50 ss-50 ru en 50 vl, of men koos voor het
midden klassement 100 bc- 100 ru- 100 ss- 1- vl en l0O
wi, of je hou meer van de lange afstanden en dan zijn het
alle slagen maar dan 200 meteÍ. Er zijn zwemmers die voor
meerdere klassementen hadden gekozen.

Zo zwom Rick Embregts het lang
en midden afstand vol en werd
daar beide kampioen op. Van-
daag zwom hij tevens nog ex-
tra andere nu[lmers en hij wist
meteen zijn limieten voor het
volgende seizoen veilig te stel-
len. Maar ook Desirée Emmen
werd op de Iange afstand kam-
pioen en op de midden afstand
won ze het zi-lver. Van de minio-
ren had alleen Max Embregts de
sprint klassement gezwommen
en werd 7e in het totaal klas-
sement. Dan de junioren I en 2

was het goud voor Max Boter-
mans en met 3 pr's en een sprint
limiet voor het volgend seizoen
heeft h{i het uitstekend gedaan,
maar dat heeft ook Luuk Ver-

meulen gedaan hij werd 4e met
3 pr's, Ruben werd 6e met 3 pr's,
Jelle Gommers werd 12e met
2 pr's en Ricky Yeung 14e van
de sprintklassement en tevens
mocht hij de grootste pr achter
zijn naam zetten. Bij het mid-
denklassement is Jelle op een 4e
plaatst geëindigd. Bij de meisjes
junioren 1-2-3 sprintklassement
was Marit van Uijen op een 6e
plaatst geëiadigd met een goede
pr op de 100m wi, Sammy Kos-
ter werd 9e en met 3 pr en 2

limieten is haar doel behaald.
Amy de Veth zwom eveneens 3
pr's en heeft ze de le sprint Ii-
miet te pakken en werd 10e ,

Elisabeth Verschure werd met 2
pr's 12e . Cathy Hekker zwom

een goede 50m vlinderslag waar
ze een keurige pr heeft behaald
en werd 13e, Malou van Fessem
werd I4e, Merel Zimmerman ein-
digde op een 16e en Isabel Scha-
pers op een 17e plaats met voor
de drie meisjes mooie eindtijden
en dikke pr's. Bij de dames Jeugd
werd Vera Vermeulen 4e in het
totaal sprint klassement. Bij
het midden klassement was het
goud voor Britt van Zundert, het
zilver voor Fleur Koreman die
ook een limiet voor het volgende
seizoen wist te behalen met 3

keurige pr waarvan 10 sec. op
de 100m schoolslag, Marit werd
4e, Elisabeth 6e, Amy 7e, Sammy
Be, Loes van Geel werd 10e met
2 mooie pr's en Malou werd 12e.
Maar Dion Staal minior 6 had
niet aan deze eerdere wedstrij-
den deel genomen en kon zo-
doende het klassement ook niet
vol zwemmen, maar wel heeft
hij 4 afstanden (startzw. Esta-
fette) mogen zwemmen en op 1

afstand na heeft hij zijn eigen
tijden weten te behalen. Nicko
Kamphuis had een special doel
in deze wedstrijd en dat was
het behalen van een Brabants
Record (beste tijd van een jaar-
gang van de afgelopen 100 jaar).
Nicko kwam aan de start op de
100m schoolslag jongens 15
jaar en Nicko is een ontzettend
snelle starter, wat ook nu weer
was, de tijd die hij moest halen
was 1.08.91 en zijn eindtijd was
1.08.94, dat is helaas net 0.03 te
kort. Ook was dit het geval op de
100m wisselslag, die helaas iets
te kort na de schoolslag kwam.
Daar zwom Nicko een tiid van
1.02.37 terwijl hij 1.01.9 moest
halen. Jammer maar dat neemt
niet weg dat Nicko super goed
heeft gezwommen. Met in totaal
41 persoonlijke records en 28
medai-lles mogen de zwemmers
zeer teweden zijn.


