NK succesvol voor lVarandezwemmers
Afgelopen 4 dagen was Eindhoven weer het toneel waar het
moest gaan gebeuren voor de
allerbeste zwemmers en zwemsters van Nederland. Zwemmen
is heel divers wat betreft de afstanden, 50-f0O-200-400-800l50om en zelfs 5 km stond er
op het programma, Daarnaast

waren er ook diverse leeftiidscategorieën welke begon vanaf
12 iaar tot en met lTiaar.

Vanuit OZ&PC De Warande
hadden 4 z\i/emmers zich voor
behoorlijk wat afstanden weten
te plaatsen. Op donderdag kwam
Jule Franken als eerste aan de
start op de room schoolslag en
helaas zwomze boven haar inschrijftijd maar een keurige r4e
plaats behaald, Daarna startte
zij ook op de 5om vrije slag en
deze ging heel netjes. Maar een
5om vrij is zoals gewoonlljk een

heel sterk deelnemersveld en
dan is een z7e plaats een prima
eindstand. Anne Paulusse startte ook op de room schoolslag en
Anne heeft een hele mooie race
gezwommen, goed op techniek
en met krachtige slagen zwom
ze naar een r8e plaats. Nicko
Kamphuis startte op de zoom
schoolslag en helaas voor Nicko
telde zijn tijd niet, Hij heeft altijd een hele snelle start wat
we inmiddels ook gewend zijn,
maar deze was helaas iets te
snel, heel jammer natuurlijk.
Luc van Eljndhoven haalde de
eerste medaille voor de Warande en dat was een bronzen plak
op de 4oom vrije slag, hij heeft
een hele mooie race gezwommen
en ook zijn tijd goed weten aan te

scherpen. Daarna startte hij ook
op de room rugslag en zat een pr
er net niet mee in, maar de te
dag is prima van start gegaan.
Op vrijdag zwom Luc de room
vrije slag en dat zag er goed uit
evenals de zoom wisselslag en
dat met een prima eindtijd. Bij
Nicko ging de zoom wisselslag zo
goed dat hij hiermee een finaleplaats wist te behalen en tijdens
de finale ook zijn tdd goed wist te
verbeteren en een 6e plaats was
dan ook het eindresultaat. Daarna was de 5om schoolslag ook
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prima gegaan. Anne startte op de
Soom vrlje slag en heeft een uitstekende race laten zien waar ze
een dik pr wist te zwemmen zowel op de 4oom tussentijd als op
de eindtijd en bovendien z clubrecords heeft behaald. Jule startte vandaag op de toom vrije slag
en heeft haar eigen tijd gezwommen. Op zaterdag begon Anne op
de zoom wisselslag en zwom 1
sec. boven haar tijd. Nicko heeft
een prima race gezwommen op
de room schoolslag en heeft hij
een super som rugslag gezwommen die hij in de finale nog eens
mocht zwemmen en met een
tijd van o.zz8.z3 is dat goed voor

een 6e plaats van Nederland.
Jule startte op de 5om ss en ook
zij wist een finaleplaats af te
dwingen en eindigde op een Ze
plaats. Luc kwam aan de start
op de r5oom vrije slag en wat
heeft hij dit uitstekend gedaan
van het begin tot het einde en
werd Luc beloond met wederom
een 3e plaats van Nederland, super gedaan. De laatste dag kwam
Luc aan de start op de zoom rugslag en deze was goed voor een
r3 plaats. En de zoom vri.je slag
met een mooi pr een 12e plaats.

Nicko startte vandaag allen op de

5om vlinderslag en dat ging erg
lekker en ook in de finale heeft
hij het super gedaan en is hiermee op een Be plaats gekomen.
Anne zwom op de zoom schoolslag naar een Be finale plaats en
in de finale naar een toe plaats,
Jule zwom ook de zoom schoolslag en ook zi.i wist een finaleplaats te halen en eindigde ze
in de finale op een 6e plaats met
een mooi pr. Daarna nog de 5om
vlinderslag die er prima uitzag.
Dit is een heel mooi, maar zwaar
weekend geweest en kunnen
we tevreden terug kijken op de

hele mooie prestaties die zijn

geleverd. Inmiddels is het open

water seizoen ook begonnen
in Vriezeveen en startte Anne
Dickens op de 5 km vrije slag
en wist hier een ze plaats te bemachtigen en Rick Embregts een
plaats. Desiree Emmen een le
plaats op de rooom vrije slag en
Max Embregts een le plaats op
3e

de rooom schoolslag. Daarna
zwommen Anne en Desiree de
3ooom vrije slag en werd Anne re
en Desiree ze. Dus ook hier zijn
onze toppers van start gegaan.

