Warande grossiert in medailles
en levert Nederlands Kampioen af
Afgelopen weekend waren er twee wedstrijden. De ene
werd gezwommen in Nijverdal: de Nederlandse Master
Kampioenschappen korte baan en de andere in Waalwijk
de speedo en swimkick wedstrijd voor de allerkleinste
zwemmertjes.

de 100m wi en le op de 400m
vrije slag. Rick Embregts won
op beide afstanden goud op de
200m wi en 200mrT ije slag. Dion
Staal werd 2x 2e op de 200m wi
en 50m wij. Floris Verburgh eindigde op een 8e plaats met de
200m wij en werd 4e op de 200m
wi. Fleur Koreman behaalde het
brons op de 200m wij en werd

4e op de 200m wi waarop ze
maar liefst 13 sec. van haar

tijd

wist te zwemmen. Luuk en Ruben Vermeulen zwo[lmen voor
het eerst de 400m

wij

en hebben

dat uitstekend gedaan evenals
de 100m wi. Malou van Fessum,
Loes van Geel, Sammy Koster en
Isabel Schapers zwommen de
100m wisselslag en 100m vrije
slag, voor allemaal zat er een pr

in en werd Sammy op beide af-

Gezellig samen in Waalwijk

Desirée Emmen, Pieter Pijnen-

burg en Pauline Magnée zwommen in Nijverdal verschillende
afstanden. Pieter zwom 400800m

wij,

50-100-200m school-

slag, 100 en 200m vlinderslag.
Zowel op de 400 als B00m wij
zwom hij 5 seconden van zijn

oude tijden af en ook op de
200m vlinderslag 4 seconden.
De beste resultaat lvas echter
op de 200m schoolslag waarop

hij de tweede plaats behaalde.
Ook Pauline heeft het erg goed
zij wist haar tijden
te verbeteren op de 100m wissel
en 100m schoolslag. Ook de 50
en 200 rug gmg erg goed. Desirée
Fmmen wprd twee keer Nedergedaan want

Iands Kampioen op de 50m rug
en 200m rugslag waarop ze een
keurig pr wist te zwemmen. Op
alle andere afstanden, 50-100400 wij en l00m vlinderslag is
Desirée op een 5e plaats geëin-

digd. Netjes gedaan. De kleintjes waren te gast in Waalwijk en
zwom Shayen Bakr 2x naar goud
op de 200 wi en 50 wij. Romy
Bakx 2e op de 200m wij en le op
de 100m wi. Bram Damen 4e op
de 100m wij en 5e op de 100m
wi met helaas geen pr. Maarten
Dirven ging met goud naar huis
op de 50m wij en brons op de
100m wi. Max Embregts goud op
de 100m wi en zilver op de 100m
wii. Max Botermans werd 3e on

standen 3e. Merel Zimmerman,
Elisabeth Verschure, Sifra Heijne
zwornmen de 200m wij en 100m
wi en ook hier was voor allen een
mooi pr en werd Elisabeth 1e op
de wij en 2e op de wi. Samantha
Verschure deed het vandaag ook
erg goed door haar tijden flink
te verbeteren op de I00m wi en
50m wij.Tenzin Norbu Cosijn behaalde de grootste pr op de 100m
wij door maar liefst 21 seconden
van ziin tijd te zwemmen. Jelle
Gommers en Ricky Yeung zwommen de 100m wij en 100m wi
en voor Jelle was er goud op de
wi en brons op de wije slag. Met
een totaal van 23 medailles kan
De Warande terug kijken op een
zeer seslaasd weekend.

