Floris Verburgh en Max Botermans
zwemmen prima tffden
Zondag werd er de lange afstanden ge-

zwoÍlmen zoals de 1500m en 2OO0m
slag en 4O0m wisselslag. De wa'
rande was verteg"orÀ/og1rligd met 12

wije

z\fl ernmers

vertegenwoordi gd.

Als eerste heren kwamen aan de start, Nicko
Kamphuis, Pieter Pijnenburg en Rick Embregts op de 400m wisselslag waarop Nicko
een Nederland§ l.imiet wist te zwemmen met
een pr van ruim 23 seconden die tevens een

le plaats opleverde. Maar ook Pieter zwom
pr van ruim 8 seconden en werd daar-

een

Max Botermans zwemt zich naar het zilver

mee 2e met een l.imiet voor de Regio Kampioenschappen. Rick werd 4e met een pr van
12 seconden en ook een startbewijs voor de
Regio Kampioenschappen. Daarna kwamen
de meisjes junioren aan de start en zwom
Sammy Koster een hele mooie race met een
dijk van een tijd op de 1500m wije slag welke ze voor het eerst zwom en eindigde ze
als 4e. Marit van Uijen zwom net iets boven
haar inschrijftijd maar die tiid betekend dat
ze weer op de goede v/eg terug is en werd ze
6e, Amy de Veth zwom net nl5 §ammy deze
afstand voor het eerst en werd met haar
tijd 7e. Daarna startten de jongens junioren
eveneens op de 1500m wije slag en wist Max

Botermans ruim 17 seconden van zijn djd te
zwemmen en kwam hiermee op een 2e plaats
terecht. Floris Verburgh zwom deze afstand
ook voor het eerst en wist meteen zijn limiet
te behalen voor de Regio Kampioenschappen en met zelfs op de 800m tussentijd een
pr van 15 sec. eindigde hii op een 4e plaats.
Dion Staal en Max Embregts zwommen deze
ook voor het eerst en werd Dion 9e en Max
10e op deze afstand. Dion behaalde tevens
op de 400m en 800m tussentiid ook nog eens
2 mooie pr's. Pieter Pijnenburg weet nu dat
hard trainen op den duur beloond word want
ook op de 1500m wije slag zwom hii evenals op de 800 een dik persoonlljk record, super gedaan Pieter. Als laatste startte Desiree
Fmmen en Fleur Koreman op de 2000m wije
slag en zwom Desiree 1,5 minuut boven haar
besttijd, màar werd ze gelukkig toch nog 2e'
Fleur die toch 8 jaar ionger is dan haar ploeggenote wist als derde te finishen met voor
Fleur een hele 66eis eindtijd.

