Warande zweÍnmers winnen
maar liefst filmedailles
Ook het tweede weekend leverde de Warande maar liefst 5 Brabantse
kampioenen af en werden er nog eens 6 individuele zilveren medailles gewonnen en 2 zilveren met de estafetteploegen, Ook werden er 5
bronzen medailles gewonnen en I bronzen rnedaille met de estafette.

Melissa van der Geld heeft ook
een super race laten zien op de
Soom vrije slag en zwom naar
een 4e plaats met een pr van 12
seconden en ook op de zoom

vrij ging het erg goed met een pr
van 2 sec. en een keurige pr op
de zoom rugslag. Desiree Emmen startte dit weekend alleen
op de Soom vrije slag en ook
zijheefr. het prima gedaan. Luc
van Eljndhoven werd ze op de

Bij de jongste deelnemers kwa-

men Bente Koeman, Maaike
van Heeswijk, Yasmine Luyten,
Gwen Eygendaal en Elsemieke
Koot aan de start op de 5om wije
slag en alle S de dames wisten
hun pr flink te verbeteren. Damian Waas werd Kampioen op
de Som vlinderslag in een zeer
spannende race en ook de zoom

daàrop werd hij ze, beide met

4oom wisselslag en 4oom vrije
slag en 3e werd hij op de 5om
rugslag. Dan een mooie toom
vrij die met een mooi pr werd
beloond evenals de room rug-

een NJJK Iimiet op zak, maar de

slag en 5om vlinderslag. Ook Luc

vlinderslag zager goed uit en

zien we op de NJJK aan de start
op 4 onderdelen. Thijn Damen
heeft vele pr's gezwommen en
werd hij in een zeer goede race
ze op de 4oom vrije slag met een
clubrecord en ook de 5om rug

grootste verassing van vandaag
was toch de 4oom wisselslag die

hij behoudend gezwommen had
maar toch met een pr van U sec
en een NJJK limiet, daarna room
vrije slag en is hij de magische

grens van de minuut ondergedoken. Hij zal 6 keer mogen
starten tijdens de Nederlandse
Junioren Kampioenschappen,
super gedaan. Ook Dion Staal
zwom twee pr's op de room vrije
slag en 4oom wisselslag. Anne
Paulusse werd 3e op de Boom
vri.i en zoom rugslag, de zoom
wisselslagwerd beloond met een
keurige pr. Ook Anne zal starten
op de NJJK op de 4oo en Soom
vrij en 4oom wisselslag, goed
bezig. Nikita van den Ouden had
wederom een zwaar programma
maar werd ze op pure wilskracht
re op de Boom vrije slag en 3e op
de zoom wisselslag. zoom vrij
2oom ru en room vlinder waren
de andere afstanden die ze pri-
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ma heeft gezwommen. Ook Amy
van Lier had een vol programma

en zwom zoom vrij Boom vrij
en zoom wisselslag en ook Amy
kruipt steeds dichter naar haar
pr tijden toe. Nicko Kamphuis is
nu ingedeeld bd de senioren en
moet daardoor een flinke stap
maken en dat ging erg goed, hij
won het zilver op de 4oom wisselslag en op de 5om vlinderslag. Ook startte hij op de 5om
rug, loom ss en 2oom ss. Hij zal
ook op vele afstanden zwemmen op de Nederlandse Kampioenschappen, samen met Amy,
Niktia, Tom, Myrthe en Melissa.

werd met een bronzen medaille
beloond, room rugslag werd hij
nipt4e en zit hij op de room vrij
heel dicht bij de magische grens
van r minuut. Goed gezwommen

Thijn. IJsbrand Buijnster zwom
ook uitstekende races en werd
hlj 3e op de room vrije slag met
een mooi pr. Maar ook op de 5om

rug, 2oom rug en 5om vlinder-

slag heeft IJsbrand zijn tijden

keurig weten te verbeteren. My-

rthe Bakker zwom alleen de 5om
ss en zij werd op deze afstand re
in een spannende race tegen een

oud clubgenootje van haar die
tweede werd. Als laatste haddenwe Tom BalsenVersteeg die
zowel op de 4oom vrij als op de
4oom wisselslag Brabants Kampioen werd en twee keer 4e werd
op de 5om vl en room rugslag
met alleen maar pr's, super gedaan Tom. Als afsluiter hadden

we ook de estafetteploegen Bij
de dames zwommen Amy, Nikita, Melissa en Myrthe de 4xroom

wisselslag en werden zij 3e en bij
de 4xzoom zwom Anne ipv My-
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rthe en werden de dames ze. Bij
de heren startten Luc, Damian,
Thijn en IJsbrand op de 4xroom
vrij en gingen zij met zilver naar
huis. Helaas waren de junioren

meisjes door een vroege overname gedisk maar al met al hebben
we een top weekend gehad. Met
4 zwemmers naar de NJJK en z
zwemmers naar de ONK is een

prima resultaat.
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prachtige race blij met goud

