Zwemmers mogen het water weer in
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ZwEMMEN - In de eerste wedstrijd
van de competitie kunnen de

zwemverenigingen het komend
weekeinde weer laten. zien wat ze
waard zijn.

In de landelijke B-klasse komen
net als vorig seizoen SBCzooo
(Breda), De Warande (Oosterhout) en DIO (Etten-Leur) uit.
SBCzooo lukte het vorig seizoen
net niét om te promoveren naar
de A-klasse. Ed de Weerdt van
SBC geeft aan dat de club hier niet

rouwig om is: ,,Wij willen geen jo-

jo-effect. We hebben

te maken kunnen

met enkele zwemmers die vertrokken zijn en willen voorkomen dat
we na één seizoen weer degrade-

ren. We werken liever eerst

aan

een $oep die in de breedte sterk
genoeg is."
De Warande, dat vorig seizoen net
voor DIO op de dertiende Plek eindigde, heeft met de terugkomst
vaí Robin en Remy den Boer
twee sterke zwemmers aan de selectie toe kunnen voegen. Ook seniore Desirée Emmen, afkomstig
van Vennen, zal heel wat Punten
voor de Oosterhoutse vereniging

pakken. Trainer André

Besselink ,,Met name de langere

afstanden

zijn zwaar belast

en

daarom is het belangrijk meerdere
zwemmers in te kunnen zetten."
Hi'i verwacht dit seizoen dan ook

hoger tq kunnen eindigen: ,,Met
de komst van deze oudere zwemmers hoeven de iongsten nog niet
door te schuiven en zijn we oP volle sterkte. Ik verwacht wel dat we
nipt in de top tien kunnen eindi-

dit seizoen." De Warande
werkt zondag de eerste wedstrijd
af in thuisbad Arkendonk.
DIO uit Etten-Leur draait al jaren
gen

mee in de middenmoot en hooPt
daar ook dit seizoen weer te kunnen eindigen.
Het Don§ense De Vennen deburcert in Vught in de landelijke
C-klasse. Trainer Ad van Oosterhout heeft enkele zwemmers zien

vertrekken. ,,Maar de twintigste

plek moet haalbaar zijn' Bij de
vrouwen missen we wel wat

zwemsters maar'dat zal de jeugd
op moeten vangen."
In de hoogste districtsklasse ambieert de Werkendamse vereniging De Biesboschzwemmers een
plek in de top tien.

