
Warande gaat voor liifsbehoud
door Sascha Kercchot

ZWEMMEN - De Warande startte
ziin competitieseizoen in de natio-
nale B-klasse thuis in Oosterhout.
Coach André Besselink was tevre-
den. .De wedstrijd is best goed
verlopeq hoewel het resultaat
iets minder goed was dan vorig
jaar." De zwemploeg van Waran-
de zag enkele zwemmers veruek-
ken door studie en om andere per-
soonlijke redenen.
,,Daarom is een top-ro positie zo-
als vorig seizoen nu niet realiseer-
baar", zegt Besselink. ,,Onze doel-
stelling voor dit jaar is om in de
B-klasse te blijven." Na de eerste
wedstrijd staat Warande op een
twintigste plaats in het dertig
ploegen tellende klassement.

Volgens de coach waren er bii de
ieugd twee uitblinkers. Ook Dé-
sirée Emmen zwom bij de vrou-
wen een goede wedstriid. Zij won
de 4oo meter vrije slag en werd
tweede op de 5o meter rugslag.
Bij de mannen was Gerben Fiere
goed voor drie keer winst.
SBC zooo uit Breda (nationale
A-klasse) kwam aan de start in
Terneuzen. Dat de Bredase ploeg
sterke zwemmers heeft bij de mi-
nioren blijkt wel uit de uitslagen.

) gen verzwakt zwemteam
van De Warande presteerde
in eigen bad behoorlijk in
de de B-klasse

Zowel op de roo meter wisselslag
als de 5o meter vrije slag waren al-
le podiumplekken voor SBC.
Maar ook bii'de senioren werd
winst behaald. Melvin Prins won
bii de mannen de 5o meter rug-
slag en *yerbeterde ziin eigen tiid
op de roo meter wisselslag met
een tweede plek. Bij de vrouwen
blonken twee meisies uit die qua
leeftijd bii de jeugd horen, maar
uitkomen bij de senioren. Samen
waren zii goed voor vier keer
goud.
De Biesboschzwemmers uit Wer-
kendam hadden een solide begin
van de competitie. Met een oogst
van 35 persoonlijke records en 34
limieten voor de diverse Brabant-
se Kampioenschappen was het
een goede start.


