
Laatste OWKW wedstriid leverde
De Warande fiBmedailles oP
In Roosendaal werd de laatste OWKlVwedstriid van het seizoen ge'

zwommen en kon het klassement nog vol worden gezwommen'

zwom zelfs 7,5 seconden van
haar tijd eraf, prima gedaan en
ook Floris Verburgh zwom een
keurige pr. Dion Staal bldft ook
nu pr's zwemmen en hij zwom
er ruim 3 sec. ervan af. Maar de
grootste pr werd door Malou
van Fessem gezwommenvan 10

sec. keurig gedaan.'Pascalle van
Bragt zwom voor het eerst de

5om vlinderslag. Maar natuur-
lijk werd er door iedereen wel r
of z pr's gezwommen en mocht
vandaag Isabelle Saan de groot-
ste achter haar naam zetten oP

de 5om vrije slag van maar liefst

8 sec. en Maaike van Heeswijk
3 sec. en ook Nick van Irsel en
Rachel Strik wisten hieroP hun
tijden aan te scherPen, gewel-
dig gedaan. Thomas van Beers
verbeterd nu al weken achter
elkaar ziin tiid op de loom rug-
slag. Mijntje Stoof zwom I sec,
vanhaar toom wisselslag af. Aan
het einde van de wedstrijd waren
er medailles voor; zxgoud voor
Dion Staal, zx goud voor Rick
Embregts. Goud voor Nick van
Irsel, Nieko KamPhuis, AmY de
Veth, Desiree Emmen, Zilver en
brons voor Max Embregts, zilver
voor Desiree en brons voor AmY
en Floris Verburgh. De overige
zwemmers kregen allemaal een

medaille voor het vol ,*a**"n 
-

van t of meerder klassementen,
dat waren bij de jongens: Bram
Damen, Tom Evers., Nick FliP-
sen, Ricky Yeung, Ruben Ver-
meulen en Jelle Gommers' Bij
de meisjes waren dat: Tessa de
Bok, Teske Boskaljon, Pascalle
van Bragt, Zoë Bulkmans, Ma-
lou van Fessem, Laurie Huigen,
Bente Koeman, Elsemieke Koot,
Chelsey van leeuwen, Isabelle
Saan, Mijntje Stoof, Esmee van
Strien, Rachel Strik, Marit van
Uijen, Vera Vermeulen, DaPhne
v/d Kruijssen en CrYstal Yeung.
Ondanks de late vakantie in het
zuiden nadert nu wel het einde
van het seizoen en zijn er nog
slechts een enkele wedstrljden.
We kunnen alvast terug kijken
op hele mooie Prestaties van al
onze zwemmers en iederoP zijn
eigen niveau.

,De Warande was met ?9 zwem-
mers en zwemsters naar Boosen-
daal afgereisd en zij hebben daar
hele mooie tijden neergezel.Zo
stond er voor veel zwemmers de

So en loom vlinderslag oP het
programma, die sommige voor
het eerst zwommen. Zo zwom-
men Elsemieke Koot, Tessa de
Bok, Teske Boskaljon, Jelle Gom-
mers, Laurie Huigen, Esmee van
Strien de room vlinderslag voor
het eerst, bij de een ging het
super, bij de ander wat minder,
maar een prima Prestatie van
deze kanjers. Vera Vermeulen
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L De Wqrande groeq knus bij elkaar L DionStaalwint2xGoud


