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Den Boer en Emmen rap in thuisbad
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ZWEMMEN - De Warande liet oP

de openingsdag van de comPetitie
in dè g-klasse één van de twee
Zeeuwse bezoekers achter zich. In
het thuisbad moest het Ooster-
houtse team alleen zijn meerdere

erkennen in De Zeeuwse Kust
(Vlissineen). De Schelde (Temeu-
àen) k#am niet aan de tijden van
de Brabanders. Het leverde De Wa-
rande een plek bovenin de mid-
denmoot op.
Trainer André Besselink was tevre-
den: ,,Het ging goed. Met name
Remy den 

-Boèr was snel oP de

2oo meter schoolslag en de loo me-
ter ruq. Ook over Desirée Emmen
ben iË heel tevreden. Zij won de

4oo meter vril (4'39'13) en wist
haar beste tijà die -al drie faar
stond aan te scherPen."
SBCzooo reisde aÍ naar het Vrij-
burgbad in Vlissingen. Daar eindig-
aen"de Bredanaars achter het ver-
rassend sterk debuterende Hiero:
nymus uit Roosendaal als derde

van de vier teams.
Trainer Bart Groot geeft aan dat
de club voor een nieuwe benade-

ring heeft gekozen en dat dit voor
de zwemmers nog even wennen
is. ,,We focussen nu meer oP de in-

dividuele zwemmer. Ze hebben de

oodrachten uitgevoerd die ze

.rio.tt", doen, aI was dat nog wel
wat lastig. Maar ik weet zeker. dat
dit goed komt"'
DId, al jarenlang een middenmo-
ter in dé B-klasie, was te gast bii
de Dommelbaarzen in Vught. Met
een vriiwel ongewijzigde zwem-
mersgroep eindigde de club uit
F.tten--Leur na de eerste ronde in
de onderste helft van het klasse-

ment.
Het Dongense De Vennen debu-
teerde hei afgeloPen weekeinde in
de landeliike C-klasse. Hoewel nog
niet alle uitslagen bekend zijn heb-

ben de Dongenaren minstens tien
van de 3r veienigingen achter zich
selaten.
ín de hoogste districtsklasse eindig-
den De Biesboschzwemmers uÍt
Werkendam keurig in de toP-ro.
Juniore Sanne van de Pol zwom
voor het eerst onder de halve mi-
nuut op de 5o meter vrije slag

ízq.qr). Dit leverde haar een start-
Èó*lí op voor de Nederlandse ju-
nioren kampioenschapPen.
De r4-iarigeThomas Zielhorst ver-
oletterde tiidens de 4x 5o meter
ivisselslag het clubrecord op de 5o

meter rigslag en bracht het oP

3o.zo seconden.


