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d.e zoom vriie slas en heet

daalstegenst"ra"r.. ozëíèil1'í;;;;í;;"*a""iriËöir"*fr*""t ti.id wederom verbeterd' Dion

en zwem§rer 
"r, 

*o"rrt"ï'Juï""ïrï"Àiàri"."róï*" Ëà"";;;"i- Sïaal wist helaas zijn tijden niet

komen, MyrtÏre rat xer uiïil;;;Àtl,"r, l,i"",iif i""iÀt ".""t "' 
te verbeteren op de zoom ss en

IJsbrandÈuiinsters,itËttÀlieo''wótto*' 1'"t;ài;ï:Si*:*3f J:t;
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:'':t:i:i;;{:4:ki'"i:;isff óe jongste junioren' Nien-

í""ÀË, te verwerken . .,;:, ;,... );,,,i!.:lAft;_;;rW7111;".*,*»;:i:: 'up* e.a""n. ook Maaike
-Nicko t<amphuis en Luc 'fi;lffi ; vaÀ Heeswijk zwom-2oom

;aï.'."lJi:ï3iHïïï: u :*rii,r-""tÏàï.u;"0il
stag. Nicko wist een ":':,:;;ï;':,t-;;:,,,,,t:;;4i!ffi1i1íii;t:§bffi'::'t pr's.VoorYasmiq.lryJ:l
1""ïg" pr te zwemmen '*iG' t:: :,;,,:;,,'§':';{!ii!;ï ;;;,: ' írr rr"t beide afstanden

Lucwerdzemet z\inei- !ff;,-',,'.:, .:;;,:,t ., '" 'a i1iWiW,,i;l:r,, zeditgoedgedaan,prima.

iïïï,"';3"liÍËïilï'iï :.' ;" -.' " ;:,ffiË"i;-. i'iï'53tïiíi:#,'J,ff;
;;;ró"reenleplaats ".,,,.,,,-. -._-,".....,..,,,-. tyWkf::: aàui"ogeensG.Keigoed
en voor Luc en pr. room *"*T,:]:.:, :::^'"i,))),*""ai. rutijntj". é*.r, Eygendaal is

wisselslag leverde voor,^ y2y:,?:"^!:,::*t een s oede
dit jaàr ianatiek aan !e! rai;
Ï:,ÏïË#;ààï,i"J À i.'"e

pr op "t 
mocht Nicko ook ae .óitt"ten. 2oo ru een pr

ïi,'::fr Ëí5"sï;i;',:tïff Ë: ;:i# ï!":{"ï? ïï Ï ff ï iïi ii x ; ;; ; ; d ; ; óà * v I i n dè r

nu een brede, a""frr"*"rrïËià. ï,oË, ,".t Geel-zwom ".n 
pr op zo secàraf' super gedaan' Esmee

Mvrrhe Bakker startre op de f e son.i rus 11'öà;;;; ""t van strien startte vandaag maar

,.,-om ss, room wisselsrag en 5om haareigen ,.'rtiJ;1,,-*,n;;1; ,' k""t n" een langdurige blessu-

rugslag en op ,ff" a"i" aÈ "ïriInl 
j"rga rí""r,i*à?, ni"t f*Ut"gtt re op de 5om rugslag en dat zag

den werd ze eerste met twee pr's werd 3e o9 
{e 

zoom ss en 2e op t' *ïtt prima uit' Jasmijn Goos

en drie clubrecords. ,q;ï ir" de room^ rug]rË ,Éiri:. .ig"à zwom twee uitstekende- races op

Lier zwom 4oom vrij, 'Ëi"' 
Ët i"itr1riirt':a"t' Ëtitttiïtt' r'r')( 1: to* vrij en room wissel met

roo wi en ook L*v tr""rt"rY"iïril Ë;;;;Ë-tt hr;ldï""; nieuw B e- z dikke pr's' Zoë Bulkman.s 2 sec'

ma sedaan. Desiree Emmen en gio limiet "p;;;;;;choolslag 
op de sàm vrij en maar liefst rB

Melíssa van a". C"fa r*àÀ*én ïvaar !r.i *u", ti.frt 23 sec van '"t 
ópït 

'oo* 
wisselslag' Hailey

beide 4oom wii 
"n 

som rugsiag 1i" qa y1-t1;;;;;;;t ;p snoeren 3 sec' van de 5o vrij en

en werd Melissa re u.r ," 
"fi 

Oà: dé roóm rugsiri'og""o"o t""' een nieuw pr op de roo wi' Maar

siree 3e en 4e, prima gedaan da- Max was vant.Sfofit a" "nig.t" 
de erootstè PR mocht vandaag

mes. Lonne Beskers s,"rff;ö àiË rii. ti.ia"ï "ï"d;;;;tie;. 
ach"ter de naam van Pien van

som rus en loom *,,''ilËËl rPï;iiíi!;;à:';;;;;;;à;'" Geer' som vrij 3 sec eraf en op

zwom iers boven haar rnschlilf- wtax. t.lsbraíïïoilil't"it *"ta a" ióó* wissóÈlag maar liefst

ti.ld maar ook p.irn, g"aï..,.'ilïn ze op de ,;; ;;iiïi;ï" op ae z3 seconden' wat ziin deze mei-

de.ieugd zwem*".. or"ïïirrtt" ,ooÀ ,, -"í;;;Ë;;ig"" pr. et dón toch kaniers zeg' ook siem

Anne Dicken, 
"n 

s"r#r#àï, uËruàt".au als startzwemmer van den Bogaert heeft het super

Hulst op de zoom ,.i.,oo-t-rtrg zijn room "if " 
ti"s ti.ig. Bram gedaan op de 5om vrij en room

en loom rugslag 
"n 

,oàiöàïi: 
-o"r*"n *itt ,ï. iilà%p de zoom wiiietslie twee dikke pr's be-

een keurige pr op de ,;;.-i;k" vrij aan t" ,.Ïà,Ë.n *et 9 Sec haald. Enils laatste hebben we

van Dongen en Anne Ëï;i;il ;;'d" ,"";"Jïïi'öï".. Ëila rhijs verhulst die voor het eerst

zwommen beide zoom vrije slag Uezig, sram. iiri.it uít à^ tÏ"t- a" óoom rugslag en room vlin-

en loom schoolslag "., 
*rs "i te ook op d; ;;il;;tj en loom derslag zwom en hij heeft het

alleen een pr voor Anne op de s-:91 was "' "* tt'"urÉe pr voor heel erg goed gedaan'

ss' Sammy r<o,t",.,*o,i i6oÀ lhijn op d"",*;;;:iÏo*"' We ziin deze eerste ronde op een

ruqslas en som vrr,e slag. netjes van Beers t*"i; àp' a-é'"ffa" 4e plàats geëindigd van de z9 ver-

n"óaan dames' rvratot'ïan fË'- afstanden op de vri'leitag eg'n ^pf enigingen'

i"rn zwom maar liefsi6 
'ó"' '"n van 8 sec en op de ss maar liefst


