Toptuden Warande zwemmers
pF z-aterdag werd er gestreden om de felbegeerde Bies- als 5e eindigde. Zoé Bulkmans
bosch Trofee in het nieuwe z#embad van AnàeL Op zon- ging met 2 bronzen medailles

$ag wgrd er in het thuis bad van Oosterhout gestredèn om
het eremetaal.

naar huis. Tim Fiere, taurie Huigen en Yasmin Bus gingen met
een zilveren en bronzen medaille

naar huis. Isa Gersen heeft ook
op beide afstanden nieuwe tijden
neergezet en dat deed ook Demi
van Ast, Pieter van Gurp en Esmee van Strien die met 2x goud
naar huis ging. Ook Chimene en
Kaylee Gelderman hebben het
erg goed gedaan en waren de pr's
ook zeer verdiend. In totaal werd
door deze groep 10 medailles behaald en zijn er 25 persoonlijke
records gezwommen. De andere

groep dat zijn de zwemmers

die al wat langer zwemmen en

Warande wint de Biesbosch Trofee

Zaterdag waren 20 zwemmers
geselecteerd voor deelname aan
de Biesbosch Trofee welke uiteindelijk voor de 4e keer werd
gewonnen door De Warande. De
estafette 10x50 mixed werd door
.ons gewonnen evenals
de 4x50m
wij door de junioren zwemmers.
de meisjes werden we op deze
afstand 3e. Maar liefst 21 medail-

les werden er op deze middag
gewonnen. 4 nieuwe Brabantse
limieten werden er behaald waarvan Max Embregts er een zwom
op de I00m wij, Max Botermans
op de l00m vlinderslag, Ruben

Vermeulen op de 100m vlinderslag en 100m wije slag. Ook

werden er 31 tijden verbeterd,
waarvan de grootste pr op naam
van Ruben kwam op de 100m

re (2e), Rick Embregts (3e).en pieter Pijnenburg op een 6e plaats.
De volgende dag waren de jongste zwe[tmers weer aan de beurt
in Oosterhout en ook daar werd
weer de sterren van de hemel gezwo[tmen. Er waren 4 kinderen
die voor het eerst hun wedstrijdje hadden en wat ging dat goed
zeg. Zo wist Anne Beskers zelfs
2x als Ie te finishen op de-25 rug
en 15 ss. Eva Beskers zwom de
50m rug en werd tweede hierop

en ze werd 7e op de 50m

ss.

Gorshid Ashough was samen rhet
Niyima Cosijn de jongste zwemster en beide meisjes hebben het
super gedaan. Maar dat deed ook
Crystal Yeung die zelfs twee keer

zij gingen met 4 medailles naar
huis en daar werden drie nieuwe
limieten behaald voor de zomer
kampioenschappen en werden
er 17 tijden aangescherpt. Youri
Huijbregts en Dion Staal behaalden een nieuw limiet op de 200m
schoolslag en Luuk Vermeulen
zwom een limiet op de 200m
wisselslag. Dan zwom Youri vandaag de grootste pr op de 200m
wi.sselslag van 17 seconden. Dat
zijn mooie tijden. Maar er waren

ook persoonlijke records'voor
Tenzin Cosijn, Malou van Fessem, Ferron Huijbr€gts, Bente
Koeman, Ruben Vermeulen en

Amy de Veth. Alle zwemmers
hebben het geweldig gedaan en
zijn de trainers ook terecht trots
op hul pupillen.

vlinderslag. Bente Koeman wist
op alle tijden een pr te zwemmen
en dat waren er dus 4 zowel op
haar eindtijden als tussentijden,
super. Ja en dan is het ook genieten als we als afsluiting op basis
van de behaalde FINA puntentabel, bij de dames Lorine Beskers
in de finale hadden die met het
zilver naar huis ging. Bij de heren
was het wel wat spectaculairder
omdat we 4 van de 6 héren in de
finale hadden staan en dat waren
Nicko Kamphuis (Ie) Gerben Fie-

Een

grote groep minioren winnen maar liefst l4 medailles

