
Eerste weekend ztt er weer oP
voor de Warande zwemmers

standen ecn keurigc pr. Fleur
Koreman startte op de 50m
vlinderslag, 200m rugslag en
200m vrijc siag en wist haaf
beste ti.jd te zwemmen oP de
rug en vlinderslag waeu ze een
mooi pr wist te zwemmen.
Sammy Koster startte oP de
200m vrije slag, 100m school-
slag cn 50m vlinderslag waar-
op ze aI haar tijden allemaai
dik rrist lc Vcrbctcrcn. Kcurig
gedaan dame. Anne Paulusse
starttc op de 200m vriie slag
waarop ze als 2e wist te fini-
shen en haar NJK wist te halen,
de ,100m wije slag liep helaas
iets minder maar wist ze haar
tijd rvedcrorn aan te schcrPen.
Ook de I00m ss lieP niet he-
lemaal naar wens, maar daar-
entcgcn liep de 200m rugslag
als een trein, vanaf het begin
nam ze de leiding en heeft die
geen enkele keer laten gaan en
is Anne Regio Kampioen met
een keurige NJK limiet riiker
kan ze tevreden terug kijken

op het eerste weekend. Maar
wie ook heel tevreden terug
kan kijken is Dion Staal die al
zijn tijden wist te verbeteren
en zelfs op de tussentiiden
een pr zwom. 100-200m vrij,
100 rug, 200 vl en 200 wissel
was een vrij zwaar weekend,
maar super gèdaan. Pieter Pij-
nenburg was ook erg teweden
met zi.in races oP de 200m
wisselslag en 200m vlinder-
slag waarop hij zijn tijden
goed wist te verbeteren, ook
de 200 ss liep wel lekker met
ziin eigen insch-riiftiJd. Rachel
Strik als startzwemster wist
haar 100m rugslag te verbe-
teren met ruim 3 sec. heel
netjes gezwommcn, maar ook
Floris Verburgh zwom in zijn
2 afstanden, -l pr's l00m wije
slag en 200m wisselslag waren
voor Floris de afstanden welke
hij heeft gezwommen en uit-
stekend heeft gedaan. Maar er
zijn nog meer kanjers, te we-
ten Ruben en Luuk Vermeulen
die op al hun races Pr wisten
te zwerunt:n, Ruben zwom 50-

100 vrij 50-100 rug en 200 wi,
Luuk zwom i00 vrii 50-100
rug en 200 wi. AIs laatste indi-
viduele zwemster hebben we
Amy de Veth, zij zwom 200m
wijc slag, I00m schoolslag en

100m vlinderslag, hicroP wist
zij haar tijd tc verbeteren met
maar licfst 22 seconden en
kwam daardoor ook nog eens

op cen 5e plaats tcrecht ccht
super gcdaan. IlÍaar er waren
ook aan het einde diverse es-

tafettes om te zwemmen en
wisten dc jr,rnioren 'l rnet daar
in Nlarr B, Rick, Floris en Nicko
op de.1xl00 wije slag oP een
5e plaats en oP de '1x200 lT ije
slag als 4e te finishen. De ju-
nioren 2 mct daarin NIax E,

Dion, Ruben en Luuk werden
3e op de .1x200m wije slag en

werden zij 5e oP de '1xl00m
wije slag. De meisjes 4x100m
wisselslag met Rachel, Anne,
Amy en SammY zijn als 6e
gefinisht. Op naar het tweede
weekend mel wederom mooie
vooruitzichten voor de boeg
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16 zwemmers waren I of 2 dagen te vinden in het Pie-
ter van den Hoogenband Zwemstadion te Eindhoven-
Sommige hadden I afstand en andere hadden meerde-
re afstàirden die ze mochten zwemmen. Er is erg goed
gezwommen door het behalen van de felbegeerde NJK
l*imieten maar ook zijn er weer de nodige medailles
gewonnen. De persoonlijke records vlogen ons om de
óren waarvan Amy de Veth de grootste achter haar
naam mocht zetten op de 100m vlinderslag.

Mix Botermans had een zwaiu allemaal te verbeteren. Desi-
wcekcnd maar wat heeft hij ree Emmen kwam aan de start
het goed gedaan, maar liefst op de 200m rugslag en sloot
3 NJK limieten was de buit en het binnen seizoen af met
ook op aIIe afstanden zijn tijd een derde plaats, zij gaat zich
goed verbeterd, 50 vrij-100 nu klaar maken voor het bui-
wij-200 wij zijn de afstanden ten seizoen. Youri Huijbregts
wetke hij over enkele weken zwom voor het eerst de 200m
in Eindhoven lvederom zal schoolslag in een 50m bad en

zwemmen. Maar ook de 50- hij heeft het uitstekend ge-

100m rugslag en 200m school- daan door een dik pr te zwem-

slag leverde enorme pr's op. men. Nicko Kamphuis ging
Max Embregts startte alleen weer met 2 gouden en 2 zilve-
op de vrije slag en ook hij ren medailles naar huis. Regio

zwom een pr van 6 sec. Rick Kampioen op de 200m ss en

Embregts startte op de 50- 200m vlinderslag, 50m wij en

t00m wij en 50-100m rugslag 200m wisselslag werd zilver
en ook Rick wist zijn tijden voor Nicko met op beide af-


