Senioren goud waard
voor De Warande
Afgelopen zondag werd de
le ronde van de landelijke

competitie wedstrijd

ge-

zwommen welke gehouden
werd in De Warande. Het was
natuurlijk wel spannend zo'n

eerste wedstriid in het ge-

heel vernieuwde zwembad,

waar nog geen zwemwed-

strijd gehouden was, maar
het is goed gegaan en iedereen was suPer trots oP ons
nieuwe zwembad.
De senioren hadden vandaag een

zwaar programma af te werken,
namelijk de 400m wije slag, 100m
schoolslag, 100m wisselslag en
50m rugslag, daarnaast ook nog
eens de 4x100m wije slag bij de
heren en 4xl00m wisselslag bij de
dames. Dan btijkt dat een vereniging niet zonder hr:n seniorenkan
en mogen wij gelukkig altiid een
beroep op ze doen. Zelfs oP zijn
eigen verjaardag was Gerben Fiere samen met Robin den Boer en
Tom van Oorschot, Present om de
strijd aan te gaan met de senioren

van De Bevelanders uit KaPelle
en DIO

uit Etten-Leur. Pieter

Pij-

nenburg heeft na het open water
seizoen even enkele weken rustig
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Joyce Kiela zwemt een goede I 00m rugslag

aan gedaan en des te verrassender

waren die 4 persoonlijke records
die hij wist te zwemmen. Bij de
dames heeft ook Lonne Beskers
haar uiterste best gedaan evenals
Desiree Emmen, Carmen KoPer en

Daphne van der Ifuuijssen. Ook
dat zijn de senioren waar we altiid
op kr.rnnen rekenen. Bij de jeugd
zwe[rmers hadden we Vera Vermeulen, Marit van Uiien, Rachel
Strik en Nicko Kamphuis die de
nodige punten binnen wisten te

§;i

halen. Dat de junioren goed bezil
zijn blijkt wel uit de Pr's die zt

zwoÍlmen op diverse afstanden

Max Botermans en Rick Embregtl
zwommen op beide afstanden eet
mooi pr. Tessa de Bok een sPrint
Iimiet op de 50m wije slag. Ferrot
en Youri Huijbregts deden het erÍ
goed en ook zij werden beloont

met de nodige pr's. Malou vat

Fessem zwom 3 Pr's. JoYce Kieli
een mooi pr oP de 100m rugslal
evenals Sammy Koster.
Anne Paulusse behaalde eet

mooi pr op de 100m vlinderslal

en 2x een 1e plaats. Dion Staal el
Max Embregts zorgden ook voo
mooie races met een behoorlij
ke pr. Esmee van Strien, Lauri

Huigen, Elsemieke Koot, Luul

en Ruben Vermeulen en AmY d
Veth scoorden allemaal wel en o
meerdere pr's en sommige zwom
men wat meer van hun tijd eral
andere zwo[lmen technisch eet
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Gerben Fiere en Pieter Píinenburg aan de start

mooie race. Dan onze iongst
zwemmerties Tim Fiere, Piete

van Gurp en Bente Koeman zorP
den ook voor hele mooie races e.
de nodige pr's.

De vereniging is oP een 14e Plaat
mooi in de middenmoot geëindig

