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Afgelopen week ziin de Nederlandse Master Kampioensehappen in
Eindhoven geweest waaraan 4 masters deel hebben genomen. Zon-
dag waren er 8 miniorenfiunioren aan de start verschenen in Breda.

Bij de masters 20+ kwam Me-
Iissa vd Geid aan de start op de
4oo-8oo-15oom vrije slag 5o-
loo-2oom rugslag. Zowel op
de r5oom vrij en zoom rugslag
zwom Melissa een keurige pr
en werd ze op de 2oom rug 2e.
Ze ging rnet brons naar huis op
de 4oo-8oom vrii en 50 en loom
rugslag. Desiree Emmen startte
in de z5+ categorie en startte op
Soom vrij 5o-1oo-2oom rugslag.
Op de Boom vrije slag behaalde
ze zilver en ook op de 5om rug
was een ze plaats behaald. Op
de room rugslag werd Desiree
re en op de zoom rugslag ging ze
als re met een kampioenschaps-
record naar huis. Pauline Tiele-
man startte in de 35+ categorie
en werd ze 3e op de Boom vrije
slag en re op de r5oom vrije slag.
Netjes gedaan van onze dames.
Joris Haest ging met een gouden
medaille naar huis op de zoom
vlinderslag en met het brons op
de room vlinderslag en 2oom
wisselslag. Daarnaast Be op de
5om vlinder en 7e op de zoom
vrije slag en voor Joris alleen
maar tijdsverbeteringen. In
totaal r4 medailles door 4 mas-
ters, mooie prestatie. Maar de
jongste deelnemertjes hebben
ook uitstekend gezwommen in

Breda. Siem vd Bogaert startte
op de zoom wisselslag en verbe-
terde zijn tijd met r5 sec. en op de
roomvrij met3 seconden, super.
Zoë Bulkmans zwom r7 sec. van
de zoom vrije slag afen 8 sec. van
de room schoolslag, wat een kan-
jer. Gwen El,gendaai mocht van-
daag de grootste PR achter haar
naam zetten op de room wissel-
slag van 15 sec. en nog eens t6
sec op de zoom vrije slag, super.
Ook Pien van Geei zwom S sec
van de zoom vrije slag afen nog
eens 11 van de room schoolslag,
netjes gedaan. Bente Koeman
startte op de zoom vrij en zwom
er ruim 3,5 sec van de tijd eraf
en nog eens 1,5 sec op de 5om ss.
Goed bezigjongedame. Dan onze
jongste zwemster van vandaag
van Danique Koster enze zwom
de 5om rugslag en loom wissel-
slag, wat een genot om daar na
te kijken, zo netjes. Maar ook
zusje Aurelie zwom maar liefst
11 sec van de room vrije slag af,
wat een kanjer. Als laatste had-
den we Thijs Verhulsl- die maar
Iiefst z6 seconde van de zoom
vrije slag eraf wist te zwemmen
en nog eens 6 seconden van de
room schoolslag. Dit was een
heel mooi weekend met prima
resultaten.

*^ DaniqueKoster


