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Anne Dlckens behaalde een 3e
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huis en twee keurige tijdsverSeteringen. Thomas r.an Beers
:-:efï ook r.litstekerd Eezwom-

.:
si:: :.Ét ::r.,;-l:

en zwom So-1oo-2o0 m rugslag
en zoo-4oo-Boom vrije slag en

de I gaziïommen
raca: a:a:: :t_' zi.in -.itden allemaai i.,e',Én le i'erbeteren en
met de finaie room ss eindigde

hij op een 5e plaats. \bor Ïmke

ook Melissa heeft uitstekend
gezwommen. Maar deze drie

van Dongen zat een tijdslerbete-

dames hebben samen met Amy
van Lier de 4xzoom vrije slag

op de zoom vrij en 5om vlinderslag. Nienke van Dongen zu.om
zoom vrij en 5om rugslag en dat
.tri:q treel erg iretjes en werd ze
r-_r: : .r,.,.io.n1ijke records be-

too+ categol'ie gtn,,.;nnr:n ntet

levens een \ei:l::'-., .t I j,., i:.--1,:1.
record. De tegenstanders warel

hier aangenaam door veruast
Caar deze dames als tweecle..la]'ejt jn{er(.ltt.e1cr.. i,:r,1 r r;i)
:

een piltig pf o9.ro ir nr il a -rr ... qt n t.
want daar stond de zoom vlinder en 4oom wisselslag op het
programma voor de .junioren
en jeugd zwemmers. De zoorr
vlinderslag rverci gezwornmen
door Damian Waas. Titijn Da-

men, Luc van Eljndhoven, Nicko
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wist 3 tryden te verbeteren op de
roo-zoom wije slag en 5om rugslag. Hier wordt de stijgende lijn
goed doorgetroltiren. Dat is ook
lrei::,-.r'ai bil \a.'"mine Luvten zij
p1"" = - rc.-floordefinalr
1an ,ie :oom vrije slag en u'erd
ze ook 7e op de room vrije slag
en een mooie 6e plaats op de
5om vlinderslag, \etjes gedaan.
Mr.lntje Stoof wist in 3 van haar
gez\\:ommen afstanden 5 tijden
aan te scherpen op de too-zoom
vrrJ room rug en 5om vlinderslag. Esmee van Strien startte
op de 5o en loom rugsiag en helaas ging het ietsjes minder deze

keer, maar dat komt weer wel.
Damian \\raas mocht vandaag de
grootste pr achter zijn naarn zetten door maar lietit rr sec van de
ss eraf te zwemmen. -\l> iaatste
hadden we Esmee Wijnmaalen
die3x re werd op de roo en 2oom
vrije slag en 5om rugslag met ook
voor haar twee keurige pr's.

