Minioren zuremÍnen laatste wedstrijd
Op Moederdagwerd in lUaalwiik hard gezwommendoor 12iongekanjers van zwemvercniging de lVarande, zii gingen met liefst 7 gouden
en 4 bronzen medailles naar huis. Terrriil in Eindhoven gedurende de
4 dagen wederom de Nederlandse Master Kampioenschappen werden
afgewerkt met I deelneemster van De Warande

De jongste zwemster vandaag
van De Warande was Tess Re-

versma en

zij zwom voor het

eerst de z5m vlinderslag en z5m
schoolslag. Dit zijn voor alle beginnende zwemmertjes wel de
lastigste slagen, want de vlinderslag moet met de armen samen
over het water naar voor en bij
de finish van de vlinderslag en
schoolslag moetje ook met twee

handen aantikken, Daarnaast
moetje ook nog eens proberen zo
snel mogelijk naar de overkant te
zwemmen, maar wat heeft Tess
het toch goed gedaan, we zijn
trots opje Tess. Ook Sanne van
Strien is een jonkie en zij had
het al wel wat zwaarder, name-

lijk room vriie

slag en z5 m vlin-

derslag, op beide afstanden wist

Sanne een mooie pr te zwemmen, op de vrije slag zelfs ro sec.
goedgedaan Sanne. Mijntje Stoof
zwom twee keer naar een bronzen medaille op de 5om rugslag
en loom vrije slag en wist bei-

de tijden ook weer goed aan te
scherpen. Tonke Soest had vandaag haar eerste wedstrijd en
wat heeft ze dat keurig gedaan.
5om rugslag met een prima keerpunt, goed uitgevoerd en loom
vrije slag, helaas voor Tonke was
ze iets te snel van het startblok,

maar verder een prima race.
Dan Maaike van Heeswijk die

vandaag voor het eerst voor De
Warande uitkwam heeft het erg
goed gedaan, zoom wije slag wist
ze beslag te leggen op een bronzen medaille en een pr van 3 sec.
dan ook nog een kleine pr op de
room rugslag en een keurige 5e
plaats, heel netjes gedaan Maaike. Chelseyvan Leeuwen startte
op de room vrije slag, som rugslag en als startzwemster som
wije slag. Ook Chelseyheeft het
erg netjes gedaan en wist 4 sec.
van haar tijd te zwemmen op de
50 rug en I sec op de 5om vrij.
Dat zijn tijden waarmee je thuis
mag komen. Jelke de Vaan kon

natuurlijk niet achterblljven en
zij zwom voor het eerst de 5om
rug en loom vrije slag waarop ze
op de tussentijd al een pr van 4
sec. wist te zwemmen, Nou Jelke
de eerste tijden staan weer genoteerd, prima gedaan. Esmee van
Strien zwom room vriie slag en
room rugslag en met twee gouden medailles en twee dikke pr's
mag Esmee super tevreden ziin,
hele mooie tijden Esmee. Ook

Pieter van Gurp ging met twee
gouden medailles naar huis en
bovendien mocht hij vandaag
de grootste PR achter zijn naam
zetten op de room vrij van 12 seconden, super gedaan Pieter en
ook de rugslag zag er erg netjes
uit, mooie ligging. Floortje Bo-

L

BramDamenwínttwee
goudenmedailles

termans startte op de room wisselslag en room wij en op beide
afstanden zwomze Z seconden
van haar tijd af wat super was
en won ze ook nog eens twee
gouden medailles. Heel netjes
gedaan Floortje. Haar trainingsmaatje Bram Damen kon daarom niet achterbl[jven en zwom
dezelfde afstanden en ook hij
ging met twee gouden medailles naar huis en ook voor Bram
een mooie pr op de wisselslag.
AIs laatste hadden we nog een
nieuwe zwemmer die vandaag
bij ons zijn eerste wedstrijd had,
Thomas van Beers startte op de
zoom vrije slag en room schoolslag. Hij zwomzo zijn eigen tijden en werd twee maal zesde in
een sterk deelnemersveld, heel
goed gedaan Thomas, wantvoor

het eerst voor een nieuwe club

zwemmen

is

toch altijd wel

even spannend. Deze dag werd
afgesloten met een leuke esta-

fette. Desiree Emmen startte
in Eindhoven waar het 4 lange
dagenwaren en zij startte op de
4oom vrij-8oom wij-5o ru-looru
en 2oo ru en op deze laatste slag
wist ze een bronzen medaille te
halen met een keurige t!jd. Prima gezwommen Desiree.

