
lUarande begint de eerste competitie goed
De Warande en De Schelde uit
Terneuzen beide uitkomende
in de Landeliike B klasse gingen
samen de striid aan met SBC2000
die uitkomt in de Landeliike C

klasse. De wedstriid werd ge-

zwommen in Oosterhout. De

Warande is deze ronde oP een
lOe plaatst geëindigd.

We hebben als club heel goed ge-

scoord, want na een vakantie die
voor het zuiden laat was, is het
natuurlijk altijd sPannend of de
zwemmers op tljd weer in vorm
zijn voor hun eerste wedstrijd.
Nou we weten dat het met de
vorm wel goed zit en met name
de jongste zwemmers hebben
hun tijden goed aan weten te
scherpen, maar de senioren
hebben toch ook heel erg goed
voor de puntentotaal gezorgd.
Gerben Fiere, John van GurP en
nieuwkomer Luc van Eljndhoven
kwamen aan de start oP de 4oom
vrije slag, 5om rugsiag, loom
wisselslag en loom schoolslag,
Gerben wist 3 maal als re te fini-
shen en het blijft een genot om
naar zijn races te kijken. Ook Luc
had een mooie race laten zien oP

de 4oom en heeft hij meteen zijn
NJK limiet te pakken, Prima ge-

daan. Maar ook de dames Marit
van Tilburg, Daphne v/d Kruijs-
sen, Desiree Emmen, Anne Pau-
lusse, Maartje en Lonne Beskers
en nieuwkomer Melissa v/d Geld
starten op dezelfde afstanden als
de heren en ook hier zijn de no-
dige punten bij elkaar gezwom-
men en ook Melissa heeft een NK

& Benteklaar uoor overname estafette

Iimiet op de 5om rugslag. Bij de
jeugd kwamen Nicko KamPhuis,
Floiis Verburgh en Nickvan Irsel
aan de start oP de room rugslag
en 2oom schoolslag en zwom
Floris een dik Pr oP beide af-
standen, super. Maar ook Nick
kan heel tevreden zijn met de ss

tijd door er rB seconden ervan af
té zwemmen. Nicko wist zx als
re te finishen. De meisjes jeugd
met Fleur Koreman, Marlou van
Fessem, Rachel Strik, Marit van
Uijen en nieuwkomer Sanne v/d
Hulst, kwamen oP deze afstan-
den ook aan de start en ook hier
hebben de dames uitstekend ge-

zwommen, al zat er soms net niet
voor iedereen een Pr in. AmY de

Veth, Sammy Koster, nieuwko-
mers Jule Franken en Ymke van
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Dongen, Jelle Gommers, Bram
Damen, Thomas van Beers, You-
ri Huijbregts startten allen oP de
zoomvrije slag en room school-
slag en ook hier vlogen de Pr's
ons om de oren en wist Jule een
NJk limiet te halen oP de room
schoolslag. De jongere junioren
kwamen aan de start oP de zoom
rugslag en loom vlinderslag en
dat was voor sommige toch wel
erg zwaar. Thijn Damen liet een
prachtige vlinderslag zien met
een mooie pr en wist Gwen EY-

gendaal twee nieuwe tijden neer
ie zetten, Maaike van Heeswijk
zwom een dik pr oP de roo vlin-
der en ook haar re tijd neergezet
op de zoor rugslag, dat deed ook
Pieter van Gurp die het heel net-
jes deed. Ferron Huijbregts, Lau-
rie Huigen, Esmee van Strien,
Bente Koeman en Elsemieke
Koot zwommen ook de zoom
rugslag en loom vlinderslag en
mocht Esmee vandaag de groot-
ste pr achter haar naam zetten
op de vlinderslag. Dan hadden
we de jongste en dat zijn Yasmine
Lulten en Mijntje Stoof en ook
zij hebben het heel erg goed ge-

daan op de 5om rugslag en room
schoolslag. Dan zijn er vandaag
ook weer de nodige clubrecords
gesneuveld, door Melissa oP de

5om rugslag, door Jule oP de
room schoolslag en zoom vri.ie
slag en door Luc oP de 4oom
vrije slag. Mooie start van een
nieuw seizoen.& Maaike teureden met haar race
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