
I e wedstriid Pakt goed uit voor De Warande
In heel Nederland werd het afgelopen wcgkend de le com'

oetitie wedstrijd g",*ö'*""Im óostertrout onMngen we

fi"ö&;ï;Ïb"t., i#iïIiËtt't elr-Etten-Leur' Alle 4 de

;Ëö;;ï"*en uit in deiandeliike B klasse'

naam van Youri Huijbregts oP

de 200m vrije slag van 22 se-

conden, heel goed gedaan' Maar

natuurliik hebben meer zwem-

mers tr"i goed gedaan oa, Nicko

Kamphuis ging weer eens als een

,p..i .r, Ruben Vermeulen wist

a'tle tiiden om te zetten in Pr's'
Ook Fioris Verburgh zwom 8 sec'

"an 
ae 100m schoolslag af, heel

e;ed gedaan Floris' Natuurlijk
*ut"tt "t ook de nodige zenu-

wen voor afstanden die ze soms

voor het eerst zwommen, zo ook

Max Botermans oP de 100m vlin-

derslag en zuslief Floorlie oP

de 100m wisselslag' Maar alles

is ir"et goed gegaan' Dion Staal

zwom vorige week de 200m rug-

slag en wist nu een week later

De Warande kwam met 35 zwem-

mers en zwem§ters aan de start

en er was vandaag een wij zwaar

programma voor onze senioren

i*J**..t. De 400m vrije slag

werd gezwommen door Gerben

Fiere àie het weer suPer heeft

sedaan, door Robin den Boer en

Éeter Piinenburg. Ook de dames

Desirée Emmen en Lonne Bes-

kers hebben het heel erg goed

gedaan. Luuc Verburgh en Tom

van Oorschot hebben eveneens

..o ,"", goede bijdrage geleverd

op andere afstanden' Bij dejong-

,i" ,*.*"rs viel Tessa de Bok

erg oP en ook nieuwkomer Kim

uuï ópttut heeft het erg goed

sedaan. De grootste Persoon-
Ïlike record kwam deze keer oP

ziin tiid met 5 sec. te verbeteren

.r, ool nog eens 3 oP de t00m
vlinderslag. Om alle zwemmers

te benoemen is teveel van het

goede maar wil je graag weten

hoe onze andere kanjers het
gedaan hebben neem een kijkje
op onze website httP:,//www'wz-
warande.nll

Dion Staal in actiè op de l00m vlinderslag


