
Warande zwemmers
verpulverden eigen tuden

Tessa de Bok ging vandaag als
een speer, 200 rug een Pr van
2 sec en een limiet voor de Bra-
bantse, de 200m wij miste ze oP
I honderdste de limiet, maar die
gaat eI zeker komen want 42 se-

conden pr, was natuurliik enorm
en mocht ze ook de grootste pr
achter haar naam zetten. Teske
Boskaljon zwom een dik Pr oP
de 100m wisselslag van 7 sec. en
nog eens 1 sec. op de 50mvlinder-
slag. Ook Pascalle van Bragt zwom
goed met 2 pr's op de 100 rug-
slag en 50m schoolslag. Ook Zoé
Bulkmans zwom2 pr's oP de 100
rugslag en 50m wije slag die er
keurig uitzag. Bram Damen zwom
ook een dik pr op de l00m wissel-
slag van 6 sec. heel goed gedaan
Bram. Max Embregts zwom van-
daag 2 nieuwe BK limieten zowel
op de 200m wij ( waar hij 11 sec.

van zijn tijd wist te zwemmen)
als op de 50m ss met een Pr van
ruim 1 sec. Rick Embregts daar
lieo de ss echt heel goed evenals

de 200m wije slag en zwom hij
twee mooie pr's. Desiree Emmen,
Rachel Sfrik en Tom Evers hadden
vandaag niet echt hun dag, maar
dat komt de volgende keer weer
wel. Gwen Eygendaal was super
blij met haar gezwommen tijden
want 3 pr's op de 50-100 rugslag
en 50m ss met in totaal 34 secon-
den eraf, super gedaan. Ook Ma-
lou van Fessem blijft haar tiiden
verbeteren, zo ook vandaag weer
op de l00mwisselslag en 50m ss.

Jelle Gommers had wel pech, want
zwom hij een limiet oP de 5Om
ss telde de tijd niet omdat hij be-
woog bij de start en kreeg hij NT
achter zijn naam wat heel jammer
was, maar het zit erin Jelle. Lau-
rie Huigen wist ook wederom haar
tijd te verbeteren met maar liefst
3 sec. op de 50m ss en zwom ze er
iets boven op de 100m tijd. Bente
koeman startte op de 50m vrije
slag en 100m rugslag en ook zij
zwom 2 keurige pr's. Dat deed
ook Elsemieke Koot op de 200m

wije slag 1 sec. en oP de 100m
wisselslag zelfs 9 seconden. Ook
Chelsey van Leeuwen deed het
erg goed op de 50m en 100m
schoolslag en zwom ook twee
pr's. Isabelle Saan zwom hetzelf-
de als Chelsey en 'zij zwom deze
afstanden voor het eerst en dan
betekend dat natuurliik altijd een
pr. Mijntje Stoof gaat ook heel erg
goed, maar grng de rugslag niet
helemaal vlekkeloos maar zwom
ze wel een geweldige tijd evenals
op de 50m wije slag, goed gedaan
hoor. Maar dat deden de zusjes
van Strien ook Esmee zwom 9 sec.

van de 200m wije slag eraf en nog
eens 3 sec. van de 50m ss, super
gedaan. Sanne had vandaag haar
eerste officiële wedst4ijd en ook
zij ging als een speer, 100m rug-
slag en 50m wije slag, dat gaat
wat beloven voor ons. Marit van
Uijen is heerlijk weer oP de goe-

de weg terug, zowel oP de 50m
vlinderslag als oP de 100m wis-
selslag verbeterde ze haar tijden.
Jelke de Vaan zwom vandaag ook
voor het eerst de 100m rugslag en
50m schoolslag en ook voor haar
waren dat meteen 2 Pr's, Prima
gedaan Jelke. Ruben Vermeulen
zwom vandaag een nieuw limiet
op de 50m vlinderslag die erg
goed ging, ook de 2O0m rugslag
liep lekker en zwom hij zijn ei-
gen tijd. Vera Vermeulen heeft
een hele mooie rugslag laten zien
met een prima owf en een hele
goede eerste baan, ook de vlin-
derslag was wel geen pr maar h-et

zag, er prima uit. Als laatste in de

rij hadden we Amy de Veth en met
name de 200m rugslag lieP heel
erg goed en zwom ze een Pr van
4 seconden en een kleine Pr oP de

l00m schoolslag.

Nu de klassementen weer opma-
ken en zien we dat we vandaag
maar liefst 43 persoonlijke re-
cords hebben gezwommen.

L Zoë Bulkmans heeft een keurige race gezwommen

26 zwemmers en zwemsters hebben het vandaag uitzonder-
lijk goed gedaan. Helaas waren een 8 tal zwemmers door ver'
sèhillendè omstandigheden vandaag niet aanwezig' Podium-
plaatsen waren er vandaag niet, anders was Rick Embregts
vandaag de eirige die op het podium mocht staan.


