Youri Huijbregts
zwemt eerste limiet
De Warande zwemmers waren vandaag verdeeld over twee
wedstrijden. Een drietal zwemmers waren in Eindhoven en
21 zwemmers waren te gast bij DIO te Etten [.eur waar de
tweede deel van de OWKW werd gezwommen.
Een 3-tal zwemmers van De Warande zijn vandaag naar de limietwedstrijd geweest van de Heldense
Zwemvereniging. Max Botermans,
Lené en Jens Doomen hebben daar
goede prestaties neergezet. Lené

wist op de 200m wisselslag net
geen pr te zwemmen maar op de
50m vlinderslag wist zij haar persoonlijke besttijd aan te scherpen.
Dit leverde haar resp. een 4e en 2e
plaats op in de einduitslag. Jens
giag van start op de 50m schoolslag en 50m wije slag. Tussen de
groten wist hij zich goed staande
te houden en met een verbetering
van ruim 1,5 seconden op zijn pr
komt hij dicht bij de Brabantse Ii
miet voor de 50m schoolslag. Ook
Max kan zeker terugkijken op een
geslaagde wedstrijd want met een
Brabantse limiet op de 100m rugslag en een verbetering van zijn pr
op de 200m wije slag van 6 seconden was hij lekker op dreef. In ieder geval kan hij nu op jacht naar
de Nederlandss limisl op de 200m

vrije slag want daar zit hij nog
maar een halve seconde boven. In
Etten-Leu zwom Youri Huijbregts
zijn le limiet op de 50m schoolslag en was daar ook heel blij mee.
Jóyce Kiela zwom de grootste pr
van de dag op de 50m schoolslag
van 6 seconden. Dion Staal zwom
4,5 sec. van de 50m schoolslag af,

wat natuurlijk erg goed is. Tom
Evers zwom op de 100m vrije
slag 10 seconden van zijn tijd af,
geweldig Tom. Er sneuvelden in
totaal maar liefst 21 persoonlijke
records. Volgend weekdnd gaan
er 11 zwemmers naar Gent en 2
november vinden de clubkampi
oenschappen plaats in ons eigen
thuisbad.

