
L Bram Damen zwemt een prima race

Warande sluit competitie af
met zwaar gehavende Ploeg

en verbeterde ze haar tijd met 3

seconden, Bij Tessa de Bpk liep
het vandaag ook wat minder dan
gewoonlijk. Bij de jongens junio-
ren 4 was het Yowi Huijbregts die
het alleen moest doen en ook hli
heeft een mooie race op de 200m
schoolslag laten zien, helaas ging
de rugslag niet geheel volgens de
reglement die daarvoor gelden.
Dion Staal zwom een prachtige
tijd op de 200m wije slag 5 sec
eraf, netjes Max Embregts wist
zijn tijden net niet aan te scher-
pen. Bram Damen zwom een Pri-
ma pr van maar liefst 14 seconden
en Ferron Huijbregts 12 seconden,
op de 200m wije slag,ja dat zijn
mooie verbeteringen jongens. Bij
de meisjes zwom Laurie Huigen
vandaag de grootste PR op de
50m vlinderslag van 7 seconden,
goed gedaan jongedame. Maar
ook Zoë Bulkmans zwom 2 prrs
namelijk op de 50m vlinderslag
en 100m wije slag Bente Koeman
heeft een mooie race gezwom-
men op beide afstanden en ook
zij werd beloond met een dikke
pr. Maar Esmee van Strien ging in
deze race gelijk op met Bente en
wist haar op het einde nog voorbij,
te zwemmen en maakten zij hier
samen een spannende race van

\^rat Esmee 4 sec pr opleverde. EI-

semieke Koot zwoin vandaag we-
derom twee pr's en mag ook su-
per teweden met haar tijden zijn.
Volgende week ( 13 maaït) wacht
ons een spectaculaire wedstrijd
in ons mooie zwembad dan komt
eeri deel van de top van de Neder-
landse en Regionale Zwemteams
naar Oosterhout.

:

Als u benieuwd bent wie er alle-
maal komen, kunt gerust eens
een kijkje komen nemen, u bent
welkom vanaf half, twee in het re-
creatiebad van De Warande.

De Warande zwom in Tilburg samen met TIIB-R"ES en Z&PV
Nuenèn de laatste competitiewedstrijd in de landelijke B
klasse. Ondanks de vele afmeldingen met name door de ziek'
msldingen heeft de ploeg zich gelukkig kunnen handhavenmeldingen heeft de ploeg zich kunnen handhaven
in de landelijke B klasse.

Zo waren er bij de dames en heren
flink wat zwemmers die verstek
moesten laten gaan en hebben
we daarvoor bij de heren Nicko
Kamphuis door moeten schuiven
naar de senioren en wat heeft hij
dit verdienstelijk gedaan, want
een clubrecord op de 100 rugslag

'en 200m wije slag is uitstekend
gedaan Nicko, maar ook Pieter
Pijnenburg heeft het erg goed
gedaan en zorgden zij met z'n
tweetjes voor de punten. bNal-
ler Rob Kamphuis bezorgde ons
eerst een lichte schrik maiu ge-

lulfkig is alles correct uitgevoerd
en overgenomen en heeft hij het
zeer verdienstelijk gedaan. Bij de
dames waren het Lonne Beskers,
Desiree Emmen, Carmen Koper
en Daphne van der Iftuijssen die
depuntenbij elkaar hebben ge-

sprokkeld met voor Lonne twee
uitstekende races. Maar de andere
dames hebben zeker niet minder
hard gestreden, heel netjes ge-

daan dames. Het was gewoon een
zwaa.r programma. Bij de jeugd
zwom Rick Ernbregts twee nieu-
we mooie tijden op de 100 rrrij en
200 rugslag, dit deed hij samen
met Ruben Vermeulen die ook
tlvee super races heeft gezwom-
men. Bij de dames senioren 1-2
liep het niet zo naar wens bij Vera
Vermeulen en Rachel Strik, beide
zwommenboven hun tijden, jam-
mer het lukte vandaag niet hele-
maal. Ook bij Marit van Uijen liep
het niet naar wens in een leeftiid-
categorie jonger. Anne Paulusse
daarentegen ging vandaag wel lek-
ker eh wist de clubrecords op de
200m schoolslag van 14 jaar tot
.en met senior te verbeteren van
2.58.12 naar 2.53.76. De rugslag
zwom ze iets boven de inschriif-
tijd. Dan de meisjes junioren 3

zwom Malou van Fessem weer een
. orima race oD de 200m wiie slae


