
Druk b e zo chte LAC w edstrij d
inOosterhout

& ZoëBulkmansínactíe

Maar liefst 20 verenigingen samen met 126 zwemmers en zwemsters
ziin afgelopen zaterdag gestart op de lange afstanden. De Warande
nam deze keer met liefst 16 zwemmers deél aan deze wedstrijd.

De minioren waren ingedeeld
op de zoóm vrije slag die zij voor
het eerst zwommen, Pien van
Geel had wel een loom maar
nog nooit in een wedstrijd een
2oom gezwommen en dat heeft
ze keurig gedaan en wist ze als
ze te finishen, Zoë Bulkmans
finishte als 3e met een pr op de
loom tussentijd en een nieuw pr
op de zoom vrije slag. Ook Aure-
lie Koster zwom een pr op de too
en ee"n nieuw pr op de zoom en
zij wist als 4e te finishen maar
wel zwom ze een clubrecord bij
de meisjes g jarigen. Dan kwam
Daan als enigejongen bij dejong-
ste als 5e aan en ook Daan zwom
een pr op de roo en zoom vrije
slag. Gorshid Ashough deed het
voortreffelijk, zowel op de 5o-
1oo tijd zwomze dikke pr en de
eindtijd was goed voor een 6e
plaats. Prima gedaan van onze
jongste zwemmertjes. Daarna
was het de beurt aan Maaike van
Heeswijk die vorige week in Gent
haar tijd al super had verbeterd
op de 4oom vrlje slag en een pr
zat er nu niet in maar wel tech-
nisch mooi gezwommen. Bente
Koeman startte ook op de 4oom
vrije slag en Bente zwom er maar
liefst 5z seconden van haar tijd
eraf, super gedaan. Laurie Hui-
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gen en Loes van Geel starfie bei-
de op de Soom vrije slag en zat
er voor Laurie deze keer geen
tijdsverbetering in maar voor
Loes wel, namelijk op de 4oom
een pr van 3 sec en op de eindtijd
maar liefst S6 seconden, netjes
gedaan. Dat deed ook Ymke van
Dongen op de Boom zíj zwom
een pr van 3 seconden en op de
4oom tussentijd ook een pr van
r sec. ook deze raceverdeling was
prima gedaan. Dion Staal wist
helaas op de Soom zijn tijd niet
te verbeteren, maar deed dat wel
op de zoorn wisselslag van ruim
r sec. Max Embregts zwom een
pr op de zoom wisselslag van 7
sec en op de Soom vrij een pr
van 3 seconden. Helaas zat er
deze keer geen pr in voor Rick
Embregts en Desiree Emmen.
Luc van Eijndhoven zwom een pr
van r7 seeonden op de Soom vrije
slag en zwom een mooie vlakke
race welke beloond werd met
een clubrecsrd. Dat deed ook
Thijn Damen die een BK limiet
heeft behaaid op de r5oom vrije
slag en op enkele sec. na zelfs een
NJK limiet, super gedaan Thijn.
Volgend weekend zal de strljd los
gaan barsten wie zich voor een
heel jaar clubkampioen mag
noemen.


