
Dion Staal zwemt op de valreep nog 2limieten
Het was weer'een druk weekend voor de warande zwem-
mers. Vrijdag, zateÍdag en zohdag werden in Eindhovel de
Open Neàerl'àndse Màster Kam_pio9-11schapp-en gehouden.
O| zaterdag de laatste tAC wedsqij4 in Leiden en op zon'
dàe ae hatíte [mietwedsuijd in veldhoven'

Bij deze wedstrijd worden de' dag kwam Desiree Emmen uit in
,ie.-.rs per 5 jàar in een leef- de 20+ categorie en daar deden

,tijdcategorie ingedeeld, zo heb heel wat zwemsters aan-mee. Als
je de pre masters vanaf 20 tot eerste startte ze op de 400m wije
2S,iaai, dan de masters van 25 slag en eindigde ze op een 1le
tot 30 jaar enz, enz. Op vrijdag plaats' Daarna een sprintnummer
kwam 

-Bianca 
Boers-sijmons in 50m rugslag en finishte ze als

de categorie 40+ uit en startte 5e van àe 2ó dames. In dè mid'
op de 50m vlinderslag en met dag startte Desiree op de 100m
eàn tiid van 36.88 kwàm ze op. wije slag waar ze als 9e aantikte

"sn 
gt plsats terecht. Op zatèr- en wederom een 5e plaats op de

100m rugslag. Rob KamPhuis
uitkomende in de 45+ categorie,
startte die dag op de 100m vrije
slag en werd hierop'1le, oP de
50m rugslag wist,Rob als 9e aan
te tikken en op de 50m school-
slag finishte Rob als 17e. Ward
Gersen startte in de 40+ categorie
en zwom op zaterdag alleen oP

de 100m vrije slag en eindigde
hij op een 6e plaats. De volgende
dag startte Desiree oP de 50m
vrije slag en werd ze 10e maar
haar beste prestatie was toch oP

de 200m rugslag waar ze niPt
achter de nummer drie wist te
finishen. Rob startte vandaag al-

Ieen op'de 50m wije slag en ook
hij zwom een prima race en werd
hierop 8e. Ward startte Vandaag
op de 100m vlinderslag en ook
hij zette zijn.beste prestatie neer
om op een 5e plaatst te eindigen.
Op zaterdag werd in Leiden'door
Pieter Pijnenburg en Floris Ver-
burgh het LAC klassement vol
gezwommen. Beide jongens start-
ten op de 2 km wije slag waarbij
Floris twee pr wist te zwemmen
zowel op de 800m tussentijd als
op de eindtijd. Pieter wist helaas
zijn tijd niet te verbeteren, maar
prima gezwommen herèn. OP

zondag werd in Veldhoven nog

een laatste poging gedaan om
een limiet te kunnen halen voor
de zomer kampioenschappen.
ZQ statte Ruben Vermeulen oP de

100m schoolslag en is het hem
helaas niet gelukt, maar hii heeft
het afgelopen seizoen super ge-

zwommeir en zal maar liefst 12

keer starten op de BZK. Dat geld
eveneens voor Luuk Vermeulen
die steeds net ernaa§t zat zowel
op de 50 als 100m schoolslag en

50m wije slag. Ook Luuk heeft i

een mooie seizoen acl-rtqr de ru
en met de kampioenschaPPen i
zicht waar hij 7 keer aan de stat
zal verschijnen. Dion Staal wir
wel zijn twee afstanden te ve
zilveren Ín startbewiizen vo(
de BZK. Op de 200m vlinderslt
zworïr Dionreen PR vare Íuim
seconden en heeft daarmee zij
limiet gehaald, daarna zwom h

de 100m rugslag en ook hier et
pr'van 8 seconden en een limi
voor de BZK en zal Dion 11 ke,
aan de start verschijnen.


