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Wederom weer een druk weekend voor OZ&pC De lVarande. 4 dames
waren vanafdonderdag tot en rnet zondag in ?erneuzen te vinden
rvaar de Open Neder.landse Maste:"Kampioenschappen piaats r.on.
den. 22 Junior.en en jeugd zrvemmers zriommen hóf ctcuit il Oos-
terhout.

Pa'll-:.e l-=iema:. : -:: : :-.,

dr::". -. .pit: oI:.. -::. ' : t -.-
lSOOmtf...ii,=.: ...:-.- - -:
wat heeft zÈ J..'. -.'.i--...-.._ .=.
daan, maar lietst 2r sec ,a;.r oe
tijd eraf gehaald en als 3e gefi-
nisht. Pauline startte ook op de
Socnt ,, i'iie siag en ook ilp-ar een
mooi pr r-an 7 seconden en op
de 4oom vrij haar eigen ti-jd eÀ
op beide een 6e plaats. De zoom
wije slag werd beloond met een
5e plaats. Desiree Emmen zu'om
in de categorie :;- ,-.r.r ri'erd \e-
der'lan,li \la-.:- À.r.-- c: :
Oe IOO ctl -- . .L I-.:.c..-'. .,.=ti
4e op de JoL,cit EoJ:. . r- : . i-.
5e op de 5om ru:s.c= .:. := .:
de 4oom wisseislag. super si::
gedaan Desiree. Melissa van der
Geld startte in de zo+ categorie
en zwom So-1oo-2o0 m rugslag
en zoo-4oo-Boom vrije slag en
ook Melissa heeft uitstekend
gezwommen. Maar deze drie
dames hebben samen met Amy
van Lier de 4xzoom vrije slag
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 vlin-
der 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
Kamphuis,Tom Balsen Versteeg
en IJsbrand Buijnsters. Alle
heren wisten hun tijden enorrn
te verbet.eren en haalden zij de

:-:.. --....:- :-- :--:_.:-:
., .1 --.:i l-..:l --:. :-:.I-:C: lJ:-
3rà:c ,ip eÉn re plàats en Thr;n
op een 6e plaats en ook hier wa-
ren er mooie tijdsverbeteringen.
Ooll l.",erfii er door Thiin olt de
toom vrije slag ook e err keilrt3e
pr gez\\'^r:.1r.É11. DL lOOm i.. l:-
sel,.lag ri erd door -\nne Dickens
en Anne Paulusse gezwonrrren.
Anne Dlckens behaalde een 3e
plaats en ging Anne Paulusse
tljdens de finale met goud naar
huis en twee keurige tijdsver-
Seteringen. Thomas r.an Beers
:-:efï ook r.litstekerd Eezwom-
:.Ét ::r.,;-l: de I gaziïommen
raca: a:a:: :t_' zi.in -.itden alle-
maai i.,e',Én le i'erbeteren en
met de finaie room ss eindigde
hij op een 5e plaats. \bor Ïmke
van Dongen zat een tijdslerbete-
ring helaas deze keer er niet in
op de zoom vrij en 5om vlinder-
slag. 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-

ioond. Gwen Eygenciaa. ,.'.,.i cie
finale te bereiken Jp oÉ : . :ll
vriie' slag door zz seconden -,'ar
hcar tijd aÍ'te halen -n op cie
roon vrii nog eens 7 sec en op de
room rug ook 6 sec. Gc,:C bezis
GrreL. L.les taLr Geel zg ::--, oai
eers:e liron-l afstand langoad en
deed cii: .n een prima tijd even-
als de 5om', iinderslag, ook Loes
gaat prima ', c,l'uit. Voor.iasmi jn
Goos was :.iei haar eerste 5om
i,rt I ivedsli-'I tt .-. , r,.,l :r l:vet,
ii'at anders d=:. ..;', ,;t:t itaci en
aaalde ze ook l o,,,: -te: :a::: L.ei.
:rralc plaats dt'- i :.-.:.
p..risen op de zoor, r r..e :i.r
Op de room vrij eindigC. "-i .;,r
en op de 5om vlinderslag a1s ze.
supel'. Dit was ook voor Hailey
Snoeren het geval en werd Hal-
Iey 3x5e op de zoo en room vri.ie
slag en 5om rugslag, goede ge"
daan meisle. .1ili)àt c0k \laii^t
-. -rr i:lees\,,:ji.'.,. . 1e tllale ie
. : - :-kerr Én z:,'.,. r- tp de roo al:
- . :-. r cije -.1.= . s zr a--r Ar gen-
.-.-r.-: Én 5om rlop een roe pÈats
::t: drie mooie pr's, Sanne vd
:-.;:si ZU C,:rL 1O SeC \ ilti de 2OOm
', rije slag ai en rog eens 4sec
tan de rOonr r*r:.i... \rLirie ge-
daan dame. Ook Berte Koet.nan
wist 3 tryden te verbeteren op de
roo-zoom wije slag en 5om rug-
slag. 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 vlinder-
slag. Esmee van Strien startte
op de 5o en loom rugsiag en he-
laas ging het ietsjes minder deze
keer, maar dat komt weer wel.
Damian \\raas mocht vandaag de
grootste pr achter zijn naarn zet-
ten 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.


