
Clu bkam pioenschappen Warande zwem mers
2 november waren de jaarlijks terugkerende clubkampi-
oenschappen van de wèdstrijdafdeling van OZ&PC ne Wa-
rande. Maar Iiefst 54 deetnemers deden er mee waaronder
I waterpolodame, 3 niet startvergunninghouders en 3
vaders die het wel durfden om het op te nemen tegen de
snelle zwemmers en zwemsters van de vereniging.

Van de 54 zwemmers wisten he-
laas 10 zwemmers hun tijden niet
te verbeteren, maar waren som-
mige zwemmers desondanks toch
wel clubkampioen geworden. Er
waren zeker wel een aantal ver-
rassende uitslagen waaronder bij
de jongens junioren I waar Dion
Staal nipt le was geworden. Bij de
jongens junioren 2 was Max Bo-
termans oppermachtig en'ging de
tweeling Vermeulen met elkaar de
strijd aan voor de 2e en 3e plaats.

Zo werd Luuk 2e en Ruben 3e met
tevens zfin le Sprintlimiet op de
50m vrije slag. Maar ook bij de
meisjes junioren 2 werd fel ge-
streden om clubkampioen 2014
te worden en toch met 5 maal le
te zijn geworden is daar Sammy
Koster uiteindel\ik clubkampioen
geworden. Onder de nieuw aan-
was was er een mooie strijd te
zien tussen Tessa de Bok en Else-
mieke Koot die haar le wedstrijd
zwom, Tessa werd de clubkampi

Hoofdtrainer André Besselink
met Ma* en Floris genieten van
de gezwommen tijden.

oen. Bij de dames jeugd zit Fleur
Koreman heel dicht op de huid
van Lené en scheelt het exact I
seconde meer. Zwom Fleur vorig
weekend onder de 30 sec. grens
op de 50m vrije slag dan werd dat
dit keer ook door Lonne Beskers

en Max Botermans gedaan, beide
onder de 30 seconden is een hele
goede prestatie. Dan mocht Niy-
ma Cosijn de grootste persoonliik
record op haar naam schrijven
op de 25m rugslag, goed gedaan
meisje. Floris Verburgh, ïom
Evers en Nicko Kamphuis bij de
jongens wisten alle 5 de tiiden te
verbeteren. Bij de meisJes deed
dit Tessa de Bok en Elsemieke
Koot dat ook zij zwommen 4 af-
standen. Daarnaast zijn er ook
diverse Limieten behaald voor
verschillende kampioenschappen.
Om alle zwe[lmers te benoemen
is teveel van het goede, maar wil
je alle uitslagen en de foto's be-
kijken kanje dat doen ophttp://
www.wz-warande.nl/


