
29 Warande zwemmers
zwommen klassement vol

Afgelopen weekend was
voor de grootste groep de
allerlaatste wedstrijd van
dit seizoen. De OWKW deel
6 werd in Roosendaal ge-
zwommen en vandaag kon
men het klassement vol
zwerlmen of hun tijden nog
aan te scherpen.

38 zwemmers deden er vandaag
mee en van die gïoep zwornmen
29 zwemmers en zwemsters hun
sprint, midden of lange afstand
klassementen vol. Ook werden
er van de 100 persoonlijke af-
standen, maar liefst 66 tijden
verbeterd en mocht Nick Flipsen
de grootste pr achter zijn naam
zetten op de 50m vlinderslag
van 11 seconden. Daarnaast zijn
er voor de Regio SprintKampi-
oenschappen 7 sprintlimieten
behaald. Voor Tessa 50 wij, Max
B. 50 rug en 50 ss, Nicko 50 vl
en 100 wi, Fleur 50 rug en Ruben
50 vl. Op de sprint afstanden
is bij de meisjes junioren 1-2-3
Sammy Koster 2e gewordén en
hebben Marit van Uijen, Rachel
Strik, Loes van.Geel, Malou van
Fessem, Joyce Kiela, Floortje
Botermans, Teske B.oskaljon,
Chiméne Geldeman en Isabel
Schapers hun klassementme-
daille in ontvangst genomen.
Bij de jongens minioren6 en ju-
nioren 1-2 wist Max Botermans
als 2e te eindigen en mochten
Luuk en Ruben Vermeulen, Dion
Staal, Max'Embregts, Bram Da-
men, Nick Flipsen, Ricky Yeung,
Youri en Fenon Huijbregts ook
hun klassement medaille in ont-
vangst nemen. Bij de meisjes
Jeugd 1-2 werd Fleur Koremen
2e en wist ook Vera Vermeulen
het klassement vol te zwemmen.
Bij de j'ongens junioren 3 en4
mochten Floris Verburgh.en Tom

Evers hun medaille in ontvangst
nemen. En bij de senioren heien
was het Sven Geers die op een 4e
plaats was geëindigd. Dan wer-
den de klassementen opgemaakt
voor de 5x100m nummers en
daar werd bij de meisjes Junio-
ren 1-2-3 Amy 3e en mochten
Sammy, Rachel, Marit, Loes, Ma-

.lou, Isabel en Joyce hun medaille
in ontvangst nemen. Bij de jon-
gens minioren 6 en junioren 1-2
wist Luuk als 3e te eindigen en
stonden ook op het podium voor
een Íol klassement, Ruben,Dion,
Max E, Casper Lambregts, Nick,
Youri en Ferron.
Bij de meisjes jeqgd 1-2 mocht
Fleur de 1e plaats'in ontvangst
nemen en bij de jongens Juni-
oren 3-4 was het Rick die ook
1e werd. Bij de dames en heren
senioren werden zowel Desiree
Emmen als Sven Geers beide
3e. Dan was er ook de 5x200m
klassement en heeft alleen Amy
de Veth het klassement vol ge-
zwommen en werd ze bij de
meisjes junioren 1-2-3 beloond
met een 1e plaats. Dat waren dus
in totoaal 46 medailles verdeeld
over 29 zwemmers. Maar we

hadden op deze laatste dag ook
een 11 minioren meegenomen
en dat waren Bente Koeman, EI-
semieke Koot, Esmee van Strien,
Zoé Bulkmans, Pien van Geel,
Pieter van Gurp, Tim Fiere, Kay-
lee Gelderman, Laurie Huigen,
Crystal Yeung en Tessa de Bok.
Ook deze kids hebben het ge-
weldig goed gedaan en allemaal
zwommen ze hun ouden tijden
aan flarden. Tessa wist tevens
haar eerste Brabants Limiet voor
de regio Sprint Kampioenschap-
pen te behaleir. DeZe kids had-
den natuurlijk geen klassement
vol gezwommen, maar kregen zij
ook een aardigheidje, waarmee
ze zich thuis even bezig kunnen
houden. Ook Lonne Beskers en
Nicko Kamphuis waren van de
partij en ook zij hebben uitste-
kend gezwommen. Nicko wist
twee clubrecords te behalen op
de 50m vlinderslag jongens 16
en 17 jaar. Met nog 2 belang-
rijke toernooien voor de boeg,
het Nederlandse Junibren Kam-
pioenschap en de Regio Minioren
Finale, kunnen we nu al met een
goed gevoel terug kijken op een
goed seizoen.
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