
liniorenploeg Warande rryeer goed op dreef
emmers en zwemsters van
ngste categorie gingen deI aan met De Biesbosch_
mers, Biitelskil, Den Doorn
DO'74 allen uit het land van
ra. De Warande ging maar
met 9 gouden, Zzilveren en
rzen medailles naarhuis.

et de allerjongste te beein-
zij zijn Tjaar) kwam Tlo-
rn Pruissen aan de start op
s en z5m vrije slag, nou en
ts genieten zo hard dat hij
n,ook al zo netjes. Op beidó
den wist hij z[jn ti jd tever-
rn. Matthijs Jansen zwom
tzelfde afstanden en Mat-
rocht vandaag de grootste
rter zijn naam zetten op
ie slag van maar liefst 6
len en won hij zilver op de
ag en goud op de ss, suDer.
rnique Koster is Tjaai en
,m som vrije slag en Som
arom deze afstanden voor
st, zo netjes gezwommen
te, daar worden we hele-
lij van en zij gingmet zil-
lrons naar huis. Dan de g
bmas Brillemans die ook
U en Som ss zwom heeft,
;tekend gedaan want hli
:t twee gouden medailles
ris en een heel mooi or.
Cosijn wist op dezelfïe

en maar liefst 7 seconden
r tijd af te zwemmen en
rr ging alles prima, de
s heel snel en zag er net-

jes uit. Dan bij de rojarigen. waar
er alleen voor Daan van Houten
vandaag geen tijdsverbetering
rnzat op de-5om rug en 5om vrijó
slag. maar h[j wist wel keurig óp
techniek te blijven zwemmen
wat ook heel voornaam is. Au-
relie Koster zwom room wissel_
slag en deze ging helaas niet he-
lemaal volgens het boekje maar
d.g eerste tijd die staat en de 5oÀ
vlinderslag maakte,alles weer
helemaal goed, want die heeft
ze echt super gezwommen en
won terecht de gouden medail_
Ie. Sanne van Strien zwom ook de
room wisselslag en deed dit voor
het eerst en ze pakte meteen het
goud. Dan zwom ze een pr van lt
seconden op de 5om vlinderslag
en hierop werd ze ze achter haal

teamgenootje. Meike de Waard
zwom 25m vrij en z5m rug en op
beide afstanden een teuiige pr
gezwommen en ook noggoud op
o.e wue slag en zilver op de rug_
slag. Heel netjes Meike-. Dan d-e
rrjarigen en daar startte Hailey
Snoeren voor haar allereerste
wedstrijd en wat heeft ze dat
goed gedaan zeg. 2Sm rug en 25m
vrije slag en meteen in dóprijàn
zwemmen, dat belooft nog wat.
Zilver op de vrije slag en goud
op de rug. Super. Bink van Del_
den,zwom 5om,vrij en 5om rug
en deze afstanden zwom Bin[
voorhel eerst en ging erg goed.
ooK cle keerpunten waren goed
uitgevoerd. Thijs Verhulstïist
twee keer goud te behalen op de
5om vrij en 5om rug en ook voor

Thijs twee hele mooie pr,s. Dan
de meisjes Zoé Bulkmans en pien
van Geel zwemmen beide al wat
langer en zij hadden een super
zwaar programma, 4oom vrije
slag en zoom schoolslag. Zoë
zwom 3 persoonlijke records
en werd op de 4oom 5e waar ze
een mooie verdeling van de iace
heeftlaten zien en op de zoom ss
werd ze 6e. Wauw super gedaan
clame. Pien wist op de 4oom als
3e te finishen en heeft een hele
vlakke race gezwommen en dat
is natuurlijk erg goed. Daarna
werd ze 5e op de ss en ook hier
allemaal tijdsverbeteringen,
super gedaan pien. Dan de twee
rzjarigen Chelsey van Leeuwen
en Pascalle van Bragt zwommen
room rugslag en som vlinder_
slag en voor beide dames waren
er tijdsverbeteringen te noteren
waarvan.Pascalle op de rugslag
er maar liefst rs secondeÀvaà
af wist te zwemmen. Dit was
een prima wedstrljd voor onze
Jongste zwemmerties. Dan
werd in Maastricht een Neder_
landse Master Kampioenschap
gezwommen en daar kwam De-
siree Emmen aan de start op de
49o 9n Boom vrije slag.4oom
wsselslag. 5o-roo-zoom rugslag.
Ze gingmetgoud naarhuisóp d"e
Ioo en zoom rugslag waarop ze
ook het clubrecord pakte en met
zrlver op de Soom vrije slag. Ook
?rj mag zeer tevreden zijn met
het behaalde resultaat.


