
Druk weekend Warande zwemmers
Een druk maar wel een super goed weekend met mooie re-
sultaten. Zaterdag werd de eerste LAC wedstrijd gezwom-
men in Oosterhout en zondag de MiniorenTSwimkick te
Breda.

De jongste zwem-
mers kwamen
aan de start op de
200m wisselslag
en dat bracht voor
Marit van Uijen, Di-
on Staal, Max Em-
bregts deze keer
helaas geen pr. Eli-
sabeth Verschure,
Amy de Veth, Luuk
Vermeulen en Loes
van Geel zwom-
men wel mooie pr
tijden. De oudere zwemmers
kwamen aan de start op de 800m
vrije slag en zwom Floris Ver-
burgh een uitstekende vlakke
race.
Maar dat deed ook Max Boter-
mans door 48 seconden van ziin
oude tijd te zwemmen. Rick Em-
bregts zwom zijn eigen inschrijf-
tijd el dat is ook prima gegaan.
Lené Doomen wist helaas haar
tijd net niet te verbeteren, maar
dat gaat snel weer goed komen.
Fleu,r Koreman zwom wel een
keurige pr van 11 seconden.
Nicko Kamphuis zwom 27 se-

Lené Doomen en Desirée Emmen
van OZ&PC De Warande

conden van zijn oude tussentijd
af, wat ook erg goed is. Als Laat-
ste hadden we Desirde Emmen
en zij had het vandaag erg zwaar
op de 1500m vrije slag, maar
ook dat gaat goed komen als we
even weer wat verder zijn. Dan
kwamen zondag onze jongste
zwemmertjes aan de start. Zoë
Bulkmans werd le op de 25m
rugslag en 3e op de 25m school-
slag, knap gedaan. Bente Koe-
man werd 3e op de 50m rugslag
en 2e op de 50m schoolslag met

ook nog eens 2 pr'. Maar de pr's
werden ook gezwommen door
Kaylee Gelderman en Laurie
Huigen die ook allebei dezelfde
afstanden moesten zwemmen.
Pien van Geel is wel wat jonger
en zwom twee keer naar een 4e
plaats. Goed gedaan dametjes.

De enige minior zwemmer was
Jens en hij kwam aan de start op
de 100m wij, 100m rug en 100m
schoolslag, hij heeft mooie races
laten zien maar werd jammer ge-
noeg net niet met een pr beloond
maar wel met een pluim van de
trainsters. De junioren zwem-
mers kwamen aan de start op de
200m rugslag en 200m school-
slag en Dion Staal deed het voor-
treffelijk evenals Luuk en Ruben
Vermeulen, zij zwommen de
grootste pr's van vandaag. Maar
er waren voor alle zwernmers de-
ze keer pr's, Bram Damen, Sam-
my Koster, Loes van Geel, Malou
van Fessem, Isabel Schapers en
Amy de Veth hebben het voor-
treffelijk gedaaa. en zijn we met
1 gouden, 2 zilveren en 3 bron-
zen medailles naar huis gegaan.
Volgend weekend staan alweer
de landelijke competitie op het
prograrnma en is heel Nederland
er weer druk mee.


