
WarandehoudstandindelandelUkecompetitie
Afselonen weekend waren de zwemmers uit heel Neder-
tanï rveer te vinden in het zwembad. Deel 2 van de com-
petitie werd zowel op zaterdag als op zondag gezwo_rnmen
èn nu kan er een nieuwe balans opgemaakt worden. De Wa'
rande uit Oosterhout kan met de huidige wedsuijdgroep
zich goed nestelen in de middenmoot en mag daarmee zeer
teweden zijn.

Zo ging de ploeg met 30 zwem-
mers naar Etten-Leur waar de
tegenstanders Z&PC DIO en De
Schelde uit Terneuzen onze te-
genstanders van vandaag waren.
Zoals gewoonlijk hebben de da-
mes en heren senioren altijd een
zwqar programma en bij ons
was het vandaag erg zwaar voor
Desirée Emmen, Luuc Verburgh
en Gerben Fiere. Zij hebben het
echter geweldig gedaan en we
zijn ook zeer teweden met de
tijden die zij hebben gezwom-
men. 200m vrije slag, 200m
wisselslag, 100m vlinderslag en
nog eens 100m wije slag in de
estafette is zeer pittig. Pieter Pij-
nenburg zwom ook 4 afstanden

te weten 50 ss, 100 vl en 200
wi, plus 100 ss in de estafette,
maar Pieter was zelf niet tewe-
den over zijn tijden, maar ook
voàr hem was het vandaag erg

zwaar. Robin den Boer kwam
alleen uit op de 200m vrij en
dat ging prima. Lonne Beskers
startte op de 200m wij en 200m
wisselslag en de estafette en zii
was ondanks de aanhoudende
blessure wel tevreden over haar
races. Sven Geers startte op de
50m school en 200m wi en wist
hij op de tussentiid zelfs een Pr
te zwemmen, netjes Sven. Onze
jeugdzwemsters Lené Doomen,
Fleur Koreman en Vera Vermeu-
len hebben het vandaag heel erg
goed gedaan met voor Eleur en
Lené een mooie pr. Ook Robin
Lefeu is weer op de goede weg
terug en heeft technisch een
super mooie race laten zien oP
de 200m vrije slag die hij dik-
verdiend heeft gewonnen. Maar
ook Rick Embregts heeft het ge-

weldig gedaan op de I00mvl. en
100m vrije slag met Prima tij-
den. Helaas op de 200m'rug een
disk achter zijn naam wat wel
jammer was. Nicko KamPhuis

heeft weer laten zien dat het met
de vorm wel goed zit. Wederom
wist hij 5 clubrecords aan flar-
den te zwemmen op de 100 en
200m rugslag en een mooie tijd
op de 100m vlinderslag. Daar-
naast gingen de jongens junio-
ren 4 (Nicko, Rick, Max en Floris)
als een speer op de 4x100m wije
slag en zwommen ze 9 seconden
van de totaal tijd eraf. Floris Ver-
burgh zwom een mooie race oP
de 200m wije slag wat beloond
werd met een pr van 3 sec. Ma-
rit van Uijen heeft ondanks
een lichte blessure het erg goed
gedaan evenals Elisabeth Ver-
schure die de le startsignaal niet
goed hoorde en daardoor te laat
van het blok was, maar gelukkig
wist ze zich tijdig te herstellen.
Rachel Strik wist ook 3 sec. van
de 200m wi te zweurmen wat een
prima,prestatie is. De grootste
pr mocht Max Botermans achter
zijn naam zetten op de 200m
wisselslag van maar liefst 22 sec.

Rachel Stik in actie op de rug'
slag


