
a HET BELAI{G VAN TIMBURG

DONDEROAG 13 OKÍOBER 2016

Tim en Stephane 0ris. FlTo DtcK DEMEY

"We kunnen niet stoppen"
Bruerc Ods op medailleiacht,op
prouinciale kamploenschaPPen
De Limburgse zwemmers kriigen een hels weekend voorgeschoteld.

Zaterdag in Genk en zondag in Overpelt staan twee dagen van
provinciale kampioenschappen op het programma. 0ver alle
iruedstrijdnummõrs en leeft'ljdscafegorieën worden er liefst 96 (!) titels
verdeeli. De broers Tim en Stephane 0ris proberen elk wat stukies van

die koek mee te graaien.

maar de vraag, wanl studies en
bijhorende examens en stages
kunnen roet in het eten gooien.

-, "Iklaathet op me afkomen", ver-
telt Tim. "Ik zit in mijn eerste jaar
professionele bachelor in de che-
mie. Zolang de combinatie studie/
zwemmen haalbat is, zal ik het
trainingsschema nauwgezet vol-
gen. Zwemmen opgeven, doe ik
niet, want daarvoor is de zwem-
kliek bij DMB te leuk."

Barcelona
Stephane treedt zijn broer hierin
bij. "De meeste zwemmers haken
af als ze hogere studies aanvan-
gen. De sfeer in onze groep is zo
tof dat ik moeilijk kan stoppen.
Tot februari probeer ik nog zo veel
mogelijk besttijden te breken,
daarna ga ik enkele maanden op
stage in Barcelona. Ik zit in mijn
laatste jaar toegepaste informati-
ca."

Gert Sillen

Dat het Maaseikse broede.rPaar in
elkaars' vaarwater terechtkomt -
beide zwemmers komen uit in de
categorie van l7 -jangen en ouder
- deert hen niet. "Ik ben gespècia-
liseerd in de crawlnummers",
steekt Stephane (20) van wal.
"En mijn persoonlijke slag is de
schoolslag. Enkel op de wissel-
slagnummers zijn we elkaars con-
cunenten", vervolgt Tim (1 8), "en

dat waren in het verleden al sPan-
nende wedstrijden tussen ons
tweeën. Stephane neemt voor-
sprong op het vlinder- en rugon-
derdeel. Op de schoolslag maak ik
heel wat achterstand goed ofsteek
ik hem zelfs voorbij waarna Ste-
phane op de crawl opnieuw verder
kan qitlopen."

, Of de broers het hele seizoen het
volle pond kunnen geven, is nog


