
Pieter PUnenbu rg sluit
het seizoen erg goed af

Pieter Pijnenburg zwemt een geweldige race.

Afgelopen weekend was alweer de derde OWKW wedstrijd
van het zwemseizoen en deze werd in ons eigen zwembad
georganiseerd. Maar liefst 13 ploegen waren aanwezig die
samen de strijd met elkaar zijn aangegaan. De Warande
deed mee meÍ27 zwemmers en zwemsters.

Pieter Pijnenburg startte zater-
dag in Ede op alle sprintnum-
mers en daar zwom hij al die
afstanden rond zijn inschrijf-
tijd, wat erg netjes is voor hem.
In Oosterhout startte hij alleen
op de 200m schoolslag en die
zag er geweldig uit waarmee hij
beloond werd met een pr van
2 seconden. Teske Boskaljon
zwom 2 pr's op de 50m vrij en
100m rug, Dat deed ook Max
Botermans op de 200m wissel-
slag en de 200m schoolslag die
er geweldig uitzag en Max een
pr zwom van 15 sec. Geweldig
gedaan. Bram Damen, Desiree
Emmen, Marit van Uijen en Amy
de Veth zaten vandaag met hun
afstanden net iets boven hun
inschrijftijden. Max en Rick Em-
bregts zwommen vandaag wel
allebei 3 pr's met hele mooie
tiiden. Ook Lené en Jens Doo-

men wisten beide I afstand te
verbeteren en haalden daarmee
beide hun limiet voor de kampi-
oenschappen. Malou van Fessem
zwom ook twee hele mooie races
met name de 100m vlinderslag
een pr van 5 sec. goed gedaan
dame. Isabel Schapers zwom de-
ze voor het eerst en ook zij zette
een keurige tijd neer en helaas
voor haar net geen pr op de 50m
schoolslag.Nick Flipsen zwom
een pr van 2 sec. op de 50m
schoolslag en een pr op de 100m
rugslag, Casper Lambregts deed
hetzelfde op beide afstanden,
netjes gedaan jongens. Chiménè
Gelderman zwom vandaag ook
voor het eerst de l00m vlinder-
slag en ook zij heeft het erg goed
gedaan. Ferron en Youri Huij-
bregts startte beide op de 100m
rugslag en 100m vlinderslag
en ze wisten allebei hun tijden

goed te verbeteren alleen werd
Ferron gedisk op de vlinderslag,
maar die is ook wel erg zwaar
hoor. Joyce Kiela zwom 3 pr op
de 50m ss, 50 ru en 100 ru en
daar was ze erg blij mee. Fleur
Koreman zwom een pr van 5 sec
op de 200 wi en nog eens 2 op
de 100m ru dus ook heel netjes
gedaan. Bij Sammy Koster ging
de 100m ru niet zoals was ge-

hoopt maar daarentegen mocht
zij wel de grootste pr achter haiu
naam zetten op de 100m vlin-
derslag van maar liefst 16 secon-
den, netjes hoor. Ook met Dion
Staal gaat het erg goed, een pr op
de 100 wij en een limiet op de
100m vlinder en een pr van maar
liefst 7 sec. Ook Rachel Strik
heeft het erg goed gedaan van-
daag een pr. van 4 seconden op
de 100 ru en daarmee een start-
bewijs voor de kampioenschap-
pen in de estafette en 10 sec
op de 100m vlinderslag, ja clan
zie je toch waar soms de zware
trainingen goed voor zijn. Flo-
ris Verburgh zwom 3 pr's op de
100m wij 50 vl en 200 wi en dat
deed hij door hele mooie races
te laten zien, goed gedaan Floris.
Ondanks dat Merel Zimmerman
minder kan [ainen wist ze wel
2 pr te zwemmen op de l00m
ru en 50m ss. Als laatste hebben
we de gebroeders Vermeulen die
beide erg goed in vorm zijn en
Luuk zijn Iimiet behaalde op de
I00m rug en 4 sec. van de 200m
wisselslag wist te zwemmen. Ru-
ben zwom onder de magische
grens van de 1.10 op de 100 wij
en zwom een pr van 6 sec. op de
100m vlinderslag. We kunnen te-
rug kijken op een geweldig mooi
zwemseizoen, nu eerst een wel-
verdiende kerstvakantie zodat
we het nieuwe jaar fris van start
kunnen gaan.


