Warande succesvol in
de eerste grote zwemevenement
OZ&PC De Warande biedt zlye[rmers een van de laatste schoolslag een pr van 9 seconden,
kansen aan om een fdbegeerde NJJK limiet te kunrcn halm. neqies gedaan jongens. Onze jongVanuit het hele land kwamen maar liefst 36 verenigingen ste deelneemster van de dag was

met 280 zwefllmers en z]vemsters, 55 ploegleiders en 8O Bente Koeman die ook 2 vanhaar
ouders. Het zwembad was daardoor aardig vol. Maar het tijden wist te verbeteren, nàEel
is allemaal uitstekend gegaan, de medewerking vanuit het lijk die op de 100m schoolslag en
zwembad, de wijwiltigers van de club, de ruime hoeveel- 100m w[je slag. Pieter Pijnenburg
heid officials en de goede voorbereiding zorgde ervoor dat startte op de 1500m wije slag en
lukte het hem niet ziin tiid om te
de wedsu[id heel vlot achter dkaar doorliep

14
zwemmers en zwemsters mee, de
een voor een kortere afstand en
de ander wilde het le deel van het
LAC klassement nog vol zwemmen. Max Botermans startte op
Vanuit De Warande zelf deden

helaas
fluitsignaal
en kreeg daardoor geen eindtijd,

de 200m wisselslag maar

startte hij voor het

zetten in een Pr, maar bleef wel

zijn een prima tijd neer te zetten dicht tegen zijn inscMjftijd' Dion
op de 100m wije slag en zwom Staal startte op de 200m wisselze net iets boven haar tijd op de slag en 100m rugslag en wist hij
100m wisselslag die ze een week op de rugslag de grootste pr van
eerder had gezwommen. Jelle de dag te zwemmen. Ook de wisGommers startte vandaag op de selslag ging prima met een mooi
100 en 200m schoolslag en liep pr van 5 seconden. Ruben Verde 100m niet helemaal goed, heeft meulen wist een pr te zwemmen
hii dat op de 200m wel weer goed op de 100m wije slag en zat iets
gemaakt, maar liefst 6 seconden boven de inschriif$d op de 100m
wist hij van de oude tijd eraf te rugslag. Luuk zwom de 800m

hij stafite ook op de 1500m wije
slag en daar lukte het hem niet
zijn tijd aan te scherpen. Dat luk- halen, prima gedaan. Ferron Huij- wije slag voor het klassement en
te ook niet bij Desiree Emmen bregts startte op de 100m wije kon tevreden zijn met zijn tijd.
op de 200m wisselslag en 800m slag en 100m rugslag waarop hij Als laatste hadden we Amy de
wije slag, maar ook bij haar ging op de rugslag zijn tijd met 4 se- Veth die ook een limisl wi5l 1s

hei om àe t-{C klassement. Rick
Embregts zwom de 800m vrije
slag en wist zijn tijd prima te verbeteren met 11 seconden. Gwen
Eygendaal wist na een week ziek

conden wist te verbeteren.

Youri

had vandaag een super dag, ten
eerste een limiet op de 100m
schoolslag met een mooi pr van
ruim 2 seconden en op de 200m

zwe[lmen op de 100mrugslag, de
100m wije slag liep qua tijd niet

zo, maar technisch was het een
prima race wat ook bij de 200m
wisselslag het geval was.

