
Prima competitieronde voor De Warande

Afgelopen weekend werd in heel Nederland de derde zwem-
competitie afgewerkt. OZ&PC De Warande uitkomend in de
Iandelijke B moest het opnemen tegen drie ploegen die allen
in de A klasse zwemmen, Arethusa uit Oss, SBC2000 uit Bre-
da en Hiëronymus uit Roosendaal.

Deze ronde moesten de dames
senioren een flink programma
afwerken en begon dat met de
4xZOOm wije slag met Lonne,
Fleur, Amy en Desiree, daarna
de 50m vlinderslag met Carmen
Koper, Daphne v/d ltuijssen,
Vera Vermeulen Maartje en Lon-
ne Beskers, welke werd gewonnen
door Maartje met een mooie pr..
Daarna 200m rugslag met Desiree
Emmen, Lonne en Carmen, Dan
werd er alleen door Daphne de
200m schoolslag gezwommen en
wist ze p die afstand haar tijd te
verbeteren. Als afsluiter mochten
de dames Vera, Desiree, Lorure en
Maartje de 100mwije slag zwem-
men. De heren hadden hetzelfde
progrÍrrnma maar dan zonder de
estafette. Dat waren Gerben Fiere,
Robin den Boer en Pieter Pijnen-
burg die zowel op de ss als op de
rugslag zijn tijden wist te verbe-
teren. Zij hebben het alle drie uit-
stekend gedaan. Bij dejeugdpro-
grÍunma was er Nicko Karnphuis
en Ruben Vermeulen die beide
uitkwamen op de 100.m vlinder-
slag en 2O0m wisselslag, beide af-
standen hebben de jongens prima
gezwommen. Bij de jeugd meisjes
moest Fleur helaas na de estafette
de afstanden laten gaan vanwege
een knieblessure die steeds weer
opspeelt. Dus moesten Marit van

Uijen, Rachel Strik en Sammy
Koster het met z'n drietjes doen
en sleepte Rachel een pr van 11
sec eruit op de 200m wisselslag
en had Marit sinds enige tijd een
hele mooie pr op de 100m wije
slag. Ook Sammy Koster bleef
rond haar eigen tijd op de 100m
wije slag. Malou van Fessem, Amy
de Veth en Anne Paulusse bij de
junioren 3 hebben het ook zeer
verdienstelijk gedaan, waar deze
keer Malou wel de uitschieter was
door maar liefst 13 sec van de
200m schoolslag te zwemmen en
nog eens 6 seconden op de 10Om

rugslag, prima gedaan damqs.3i3
de jongens junioren startte Rick
Embregts op de I00m wije en
200m wisselslag en zwom hij keu-
rig zijn eigen inschrijftijden. Voor
Max Botermans was er een kleine
pr op de 200m wisselslag en de
10Om wije slag I sec. erboven,
maar ook meteen er achteraan de
4x100m wisselslag met Rick-You-
ri, Dion en Max was een prima
race. Max Embregts, Dion Staal,
Youri en Ferron Huijbregts star-
ten allen op de 200m schoolslag
en l00m rugslag waar dejongens
hun tijden goed wisten te verbe-
teren maar mocht Max vandaag
de grootste pr achter zijn naam
zetten op de 200m ss van maar
liefst 29 seconden, super gedaan
jongens. Bij de meisjes junioren I
hadden we Elsemieke Koot, Laurie
Huigen, Tessa de Bok, Esmee van
Strien, Zoë Bulkmans Min. 4 en
Mijntje Stoof min. 5, zij kwamen
uit op de 100m schoolslag en 50m
rugslag en ook zij hebben alle-
maal hun tijden aangescherpt, de
een wat meer als de ander, maar
prima gedaan. Dan hadden we
de drie minioren 5-6 jongens die
het ook erg goed hebben gedaan,
Timo Treffers, Pieter van Gurp en
Tim Fiere starten ook op dezelfde
afstanden en ook zij zwommen al-
lemaal een mooie pr.
De eindscore is na de 3e ronde
dat we op een keurige 14e plaats
zijn geëindigd, wat een prima
uitkomst is. Nog 1 ronde te gaan
voor we de eindbalans op kunnen
maken.

L Elsemieke Koot en Laurie Huigen

L Pieter Pijnenburg zwemt een prima 2OOm schoolslag


