'Brug te ver'voor OZ&PC De Warande
Ruben kwam ook aan de start
op de 50m vrije slag en dook

Zaterdag 29 en zondag 30 november was er een groot zwemtoernooi in het Pieter van den Hoogenband zwemstadion namelijk de
RSK of te wel de regionale sPrint

onder de grens van de .10 sec cn

pakte hiermee een 12de Plaats

de junioren 2. Max B Pakte
een 1lde plaats, Rick werd 13de,
Nicko pakte goud en Robin tikte
als 6de aan. OP de 100m wisselslag werd SammY 14de, Fleur met
een pr van 2 sec. Pakte een 1Sde
plaats, Lene zwom er ook 2 sec.
af en werd 1lde. Lonne werd 6de

bij

kampioenschappen. De Provincies Zeeland, Limburg en Brabant

gingen met elkaar de strijd aan.
Op de eerste dag gingen de dames van OZ&PC De warande als
eerste van start oP de 50m vlin-

derslag en hieroP wist AmY de
Veth en Sammy Koster met beide
een mooie pr naar een 38ste en
23ste plaats te zwemmen bij de
junioren 2. Ook Fleur Koreman

en Lene Doomen kwamen uit
op deze afstand maar dan in de

klasse jeugd I en beide zwommen met een mooie Pr naar een
19de en een Sde plaats.Bii de heren werd er als eerste gestart oP
de 50m rugslag en hieroP Pakte
Max Embregts een 29ste en Dion
Staal een 21ste Plaats bij de junioren 1 met beide een dikke Pr'
Ma)( Botermans junioren 2 zwom
met een pr naar een 7de Plaats,
Rick Embregts uitkomende junioren 3 pakte een 6de Plaats met
een pr en Nicko KamPhuis junioren 4 pakte zilver met een Pr.
Daatna was het weer de beurt aan
de dames voor de 50m wije slag
en hierop zwom AmY naar een
30ste plaats, SammY werd 15de ,
Lene 20ste en Fleur 15de in hun
klasse. Op de 100m wisselslag
pakte NÍax B een 12de Plaats en
Rick werd nipt 4de met een Pr
van 3 sec. Nicko Pakte goud oP
deze afstand en ging bijna onder
de minuut 1.00.70.OP de 50m
schoolslag bewoog SammY bij de
start dus dit werd een disk. Fleur

pakte een 28ste Plaats en Lene
werd 6de. Op het einde van de
middag waren er de estafettes en
op de 4x50m vrije slag kwamen
hiervoor aan de start NIax, Dion,
Ruben en Luuk en hieroP werden
ze net 4de in de categorie junio-
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Verhrrroh Rick en Nicko kwamen
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mooie 23ste en 14de Plaats in

plak in de klasse ieugd 2 en Luuc
Verburgh pakte de 45ste Plaats
bij de senioren 1. Daarna was het
de beurt aan AmY en SammY voor
de 50m rugslag en met een dikke
pr tikte Amy als 18de aan en Sammy als 29ste. Ook Ëleur en Lene
kwamen aan de start oP de 50m
rugslag en Fleur zwom een mooie
pr en werd op deze afstand 14de
en Lene pakte de 21ste Plaats.
Lonne Beskers werd 4de bij de senioren 2 en Desiree Pakte de 6de
plaats bij de senioren oPen. Jens
Doomen onze iongste zwemmer

hun klasse. Max B zwom naar een
14de plaats, Rick werd 5de, Nicko
pakte goud Robin Lefeu zwom na
een mooie race naar een bronzen

hierop pakte hij naar een mooie
race en een pr een lBde Plaats.

hierop aan de start maar dan

voor de junioren 4 en zli werden
6de. Op de 4x50m wisselslag junioren 3 en jonger kwamen aan
de start Amy, SammY, Elisabeth
en Rachel en deze dames Pakte
een 17de plaats.
De volgende dag zondag 30 no-

vember ging het hele sPektakel
weer van start en nu was de 50m
vlinderslag aan de beurt voor de
heren en hier voor kwam aan de
start Max en Dion en deze twee

mannen zwommen naar

een

uitkomende minioren 6 mocht
van start op de 50m wije slag en
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de senioren 2 en Desiree Pakte

een I Sde plaats bij de senioren
open. Als laatste individuele afstand was er de 50m schoolslag
heren en als eerste mocht van
start Youri Huijbregts en hij
zwom naar een I lde Plaats bij de
junioren 2. lvÍar B Pakte een 13de
plaats, Rick werd Bste, Nicko
pakte zilver en Robin werd 7de.
Ook zondag lvaren er afsluitende
estafette en als eerste waren de
dames aan de beurt oP de 4x50m
vrije slag. N1arit van Liijen' Amy'
Elisabeth en SammY zwommen in

de catcgorie junioren 3 en jongcr
en pakte hieroP een 12de Plaats'

Fleur Desiree, Lene en Lonne
kwamen ook oP deze afstand aan
de start en deze ploeg Pakte een
1Ode plaats bij de dames oPen.
Luuk, Youri, Dion en Ruben kwamen aan de start oP de 4x50m

wesseislag iunioren 2 en jonger
en hierop pakte de heren een
5de plaats. Ma.x B, Nicko, Rick en
Floris kwamen uit in de klasse junioren 4 en jonger en Pakte niPt
de 4de plaats. Maar nog maar net

van alle spanningen bekomen
moesten alle Ploegleiders naar
voren komen en kwam er een mededeling vanuit de KNZB, het bad
rvas op zondag te kort en alle tijden werden van die dag ongeldig
verklaard dus dat lvas toch wel
een domper voor een 800 zwemmers op zo'n mooi weekend. De
wedstrijd rverd geztvomlnen oP
een 25m baan maar dan wel in
een 50m bad en daarbij hadden
ze de brug verkeerd gelegd.

