Goud voor De Ward zwemster Kyra Huisman bij Gelderse
Kampioenschappen!
Bij de Gelderse Winterkampioenschappen, gehouden op 9 en
10 januari, heeft Kyra Huisman een eerste plaats behaald op de
100m vlinderslag. Met een mooie verbetering van haar
persoonlijk record zwom zij in een tijd van 1,14,99min naar een
eerste plaats en mag zich daarom Gelders Kampioen noemen
op die afstand. Eline van Kempen had eerder die dag al een
goede prestatie neergezet door op de 200m schoolslag in een
tijd van 3,20,37 een derde plaats te veroveren. Een knappe
prestatie van beide dames in een zeer sterk deelnemersveld.
In totaal waren er 10 zwemmers van De Ward die mochten
deelnemen aan het sterk bezette Gelderse Kampioenschap. Dit
is voor de wedstrijdploeg van De Ward, die nu voor het 4 e
seizoen bezig is, een hele mooi prestatie. Dat de zwemmers
goed konden mee komen met de top van Gelderland mag
blijken uit de goede prestaties, waarbij er een aantal zwemmers
net buiten de prijzen vielen. Op dag 1 heeft Kyra Huisman ook nog een limiet voor de
Nederlandse Junioren Kampioenschappen behaald, waardoor zij nu op zowel de 100m als de
200m vrije slag eind januari met de toernooi mag mee doen. Ook mocht De Ward met twee
estafettes meezwemmen, zowel de dames als de heren deden mee met de 4x100m
wisselslag. Helaas hadden de heren op deze afstand een diskwalificatie, maar de dames
hebben een prima 6e plaats behaald. Dit was voor de zwemmers ook een mooie ervaring. Al
met al hebben de zwemmers van De Ward een goed weekend gehad en is iedereen
zondagavond weer tevreden naar Bemmel gegaan.
Overzicht van alle uitslagen:
Kyra Huisman: 100 vrije slag 1:03.08, 100 vlinderslag 1:14.99, 200 vrije slag 2:19.41
Eline van Kempen: 100 vrije slag 1:14.82, 100 schoolslag 1:32.94, 100 rugslag 1:19.82, 200
schoolslag 3:20.37, 200 rugslag 2:57.55, 200 wisselslag 3:07.76
Mick van Kempen: 100 schoolslag 1:29.82
Esmee Kok: 200 wisselslag 2:55.30
Anne Middelkoop: 100 rugslag 1:22.88, 100 rugslag 1:22.10
Mick Schüssel: 100 vrije slag 1:08.71, 100 vlinderslag 1:19.26, 200 vrije slag 2:31.83
Anniek Takken: 200 vrije slag 2:44.61, 200 rugslag 2:52.48, 100 rugslag 1:21.29, 200
wisselslag 3:08.97
Tycho Wannet: 100 vrije slag 1:09.35, 200 vrije slag 2:31.52

