
Super Zecompetitieronde
Warandezwemmers

A" GwemEygendaqlzwemt
200mwisselslag

De warande nam deel met 38
zwemmers en zwemster en de
score op moment van schrijven
was dat De warande dit deel als
winnaar is geëindigd en dat pro-
motie naar de A klasse zeker niet
ondenkbaar is.
De senioren heren en dames
hebben in deze ronde voor de
meeste en beste punten gezorgd.
Het begon al heel spectaculair
met de estafette jongens 4xroom
vrije slag waar Max Embregts als
startzwemmer een grandioze
race zwom met een Pr van 3 se-
conden en samen met IJsbrand
Buijnsters, Thijn Damen en Luc

De landeliike 2e competitieronde kreeg een gehele andere wending
ten gevolge van het bad van Breda, waar de brug helaasrrie! nlar
behóren werkte. Daardoor moesten de 4 verenigingen ZWS, De De-

vel, De Warande en organisator SBC hals over kop maar Oosterh-out
waar het bad gelukkig beschikbaar was en met hulp van de zwembad
personeel en àe vete vrilwilligers konden we na I uur vertraging wel

L BramDamenrwemt
100m schoolslag

van Edndhoven eindigden ze oP

een ze plaats.
Bij de tweede ploeg van de jon-
gens zwom ook Dion Staal als
startzwemmer een keurige Pr
en samen met Damian Waas,
Thomas Tolsma en Bram Damen
eindigde zij op een 5e plaats.
Bij de heren ploeg 4xroom wis-
selslag startte Luc van EIjnd-
hoven als eerste en zwom hij
zijn eigen tijd en samen met
IJsbrand, Nicko en Rick gin-
gen de heren voor het goud. Bij
de dames was het ook een hele
mooie race om naar te kijken
met als startzwemster AmY van

L MijntjeStoof zwemt
200mwisselslag

Lier, Melissa van der Geld, Niki-
ta den Ouden en Mythe Lrakker
zwommen de dames naar een te
plaats op de 4xroom vrije slag.
Gwen Eygendaaljunior 3 haal-
de vandaag een limiet voor de
zomer kampioenschappen oP
de roomvrije slag en op 3 tiende
na ook voor de zoom wisselslag
en mocht zd vandaag de grootste
pr achter haar naam zetten van
maar liefst 34 seconden, super
gedaan. Maar ook Bente Koeman
en Mijntje stoof zwommen zo se-

conden van deze afstand eraf.
Bij de heren zwommen Luc van
Eljndhoven en Damian Waas
hun grootste pr, Luc op de room
vlinderslag en Damian oP de
eoom rugslag.
Om alle zwemmers te benoemen
is te veel, maar neem gerust een
kijkje op de website van De Wa-
rande, waar u de volledige uitslag
kan bekijken


