
Spri ntkam pioe n schappen
succesvol Voor Warandezwem mers
Afgelopen weekend was het
weer tijd om twee dagen te
knallen in het zwembad van
Eindhoven. Uit Limburg,
Zeeland en Noord Brabant
namen in totaal 6O verenigin-
gen deel die samen goed wa-
ien voor 1700 Persoonlijke
starts en 170 estafettePloe'
gen waren er infeschreven.

De Warande nam deze keer met
den kleinere ploeg deel dan voo:-
gaande jaren, maar de Prestaties
waren daar niet minder door. Zo

deed Tessa de Bok dit jaar voor
het eerst mee aan zo een groot
toernooi en wat heeft ze het goed

gedaan. Door de drukte en groot-

S van deze wedstrijd dreigde het
at Uij ae eerste start mis te gaan

. qp stond ze niet oP het startblok
Ían de serie waarin ze.zou moe-
tbn starten, natuurlijk ontstaat er

clan de nodige Paniek, want waar
rías ze gebleven? Ze stond er wel
maar door de drukte in de voor-

A Malou, sammY, Anne en AmY

startruimte heeft ze haar naam
niet gehoord. Uiteindelijk mocht
ze in een andere serie alsnog star-

ten en heeft de zenuwen haar de

juiste vleugeltjes gegeven. 50m
wije slag en dan 2 seconden van

haar tijd zwemmen, keurig ge-

daan. Tessa startte ook oP de 50m

rugslag en ook daar wist ze haar
pr aan te scherPen met ruim 2 se-

conden. Max Embregts startte oP

de 50m vlinderslag waar hij een

kleine pr wist te zwernmen' maar
dat lukte hem net niet oP de 50m
schoolslag. Rick Embregts startte
op alle 5 de afstanden en zwom
hi3 een keurige pr oP de 50m
schoolslag, 50m vlinderslag waar
hij de derde Plaats behaalde, maar

de 100m wisselslag was een super

mooie en sPannende race en ging

hij met een Pi en een zilveren me-

daille weer naar huis. Desiree Em-

men startte oP de Somrugslag en

100m wisselslag en liet ze een Pri-
ma race zien met name oP de 50m

rugslag. Ook Malou van Fessem

zwom voor het eerst oP een Kam-
pioenschap oP de 50m schoolslag,
helaas lukte het niet om haar tijd
te verbeteren, maar dat deed ze
gelukkig wel !n de twee estafettes
welke ze zwom met AÍrne, AmY en

Sammy. Nicko Kamphuis had een

super 1e dag want daar ging hij
met twee gouden medailles naar
huis op de 50m rugslag en 100m
wisselslag, de 2e dag won hij zil-
ver op de 50m vlinderslag en 50m

wije slag en won hij het brons oq
de 50m schoolslag. Daarnaast zijn
er weer clubrecords verbroken oP

de rug en vlinderslag. Fleur Ko-

reman startte oP de 50m vl-rug-w
en 100m wisselslag en ook Fleur
heeft het uitstekend gedaan met
name de rugslag leverde haar een

6e plaats oP met een Pr' SammY

Koster startte oP 3 van de 4 50m
nummers en ook SammY wist
haar tijden goed aan te scherPen.
Daarnaast startte zij ook twee
keer in de estafette. Anne Paulus-

se startte ook oP alle 5 de afstan-

den en ook zij verpulverde al haar
oude tijden en was haar beste
plaats een 4e plaats oP de 100m
wisselslag waarin ze laat zien dat
ze op alle slagen goed vooruit is
gegaan. Dion Staal zwom oP drie
afstanden en alle drie de afstan-
den waren goed voor een dik Pr.
Op zowel de 50 rug als 50 vlin-
derslag een pr van 1,5 seconden
en ruim 2 seconderr- oP de 50m
schoolslag waarmee hij de groot-
ste pr van allen behaalde. Als
laatste startte AmY de Veth oP de

50m rugsl
De vlinder
zag er zek
Beide dag
met een es
Amy, Ann
steld ware
4x50m wiÍ
dames hun
4 seconder
4x50m l,ri
en bleven :

staan. Een
mooie resu
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