
De lUarande z$rom laatste
competitiewedstriid
Met 31 zwemmers en zwemster hebben we de laatste wedstriid van

het seizoen int"*",rr"" g"ï*o**"nwaar De Develuit Zwiindrecht

en De Sehelde uit Terneuftn onze tegenstanders waren' Allen komen

uitin de Landeliike B comPetitie'

In deze ronde stonden er voor
de senioren dames en heren de

zoom vlinderslag, zoom wissel-
slag, room rugslag en'5om vrije
slaË op het Piogramma. Bij de

heien kwamen Gerben Fiere en

Nicko KamPhuis aan de start en

beide maakten er in alle races

een spannend duel van en wist
Gerbèn de vlinderslag te win-
nen en Nicko de vrlje slag' Bij de

dames waren het Carmen KoPer'

Maartie en Lonne Beskers die
niet vóor elkaar onderdeden en

zwommen ze onder de 3o sec'

op de vrij waar ze zeer tevreden
mee waren en liet Carmen een

hele mooie technische room rug-

slag zien. Melissa van Gelder en

Deíiree Emmen zwommen ook

naast elkaar en ook zij gingen

samen de strijd aan met elkaar'

Mooi om te zien hoe iemand dan

het beste uit zichzelfkan halen'
De meeste zwemmers hebben
wel r of meerder Pr's gezwom-
men, maar enkele Persoonlijk
records wil ik toch graag be-
noemen en dat is die van Anne
Paulusse oP de room vrije slag,

eindetijk onder de barrière van
de r.o5.oo en een Pr na een lan-
ge blessuretijd. Maar ook Bram

Damenwist oP de zoom school-

slag ook zijn room tijd te verbe-

terén en zwom z4 seconden van

ziin tiid eraf en nog eens ro oP

dó roóm rugslag. netjes gedaan

Bram.Ook Thijn Damen liet een

hele mooie room schoolslag zien
Ln zwom daar 6 sec. van zijn tijd
eraf. Sanne van der Hulst zwom
oo de zoom rugslag er maar
Iiefst r8 sec. eraf. suPer gedaan'

Sanne van Strien zwom haar eer-

ste comPetitie wedstrijd en wist
ào a" ,óo* rugslag r7 sec' eraf
tË zwemmen en mocht daarmee

de qrootste Pr achter haar naam

zet-ien. Maar ook Maaike van
Heeswdk had een suPer goede

dag door 4 Pr te zwemmen oP 2

onàerdelen, de room ss wist ze

te verbeteren met ruim 5 sec en

oo de zoom vriie slag ruim 6 sec'

I\iaar uiteraarà hebben we veel

meer toppers' maar om deze

allemaaliè benoemen is teveel'
Als vereniging zlin we oP een

r6e plaaLs Àeëindigd van de 3o
verenigingÀ uit heel Nederland'
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