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Sander Rullten (15) heeft zich op
de Flanders Speedo Gup in
Antwerpen geplaatst voor de
EY0F-spelen die deze zomer in
het Hongaarse Györ plaatsvinden.
De DMB-zwemmer dook met
2.22.37 op de 2ülm school onder'
de vereiste limidttüd van 2.23.95.

o'Het is ntet zo'n geweldige tijd",
blijft de'immer nuchtere Ruijten
zeer bescheiden. "Ik was vorig
jaar ook al onder die limiet gedo-
ken, maar toen telde het nog niet.
Het is wel altijd afwachten of de
bevestiging in het. nieiwe jaar
volgt. Het is ook des te verrassen-
der dat ik me dit weekend al kan
plaats,en want dez_e meeting was
niet echt als piekmoment be-
doeld. Over vier weken op de
Vlaamse kampioenschappen wil
ik er helemaal staan. Mocht dat
niet lukken, dan zijn er nog de Bel-
gische kampioenschappen in mei.
Dan ga ik ook proberen om onder
de limiettijd van de I 00m school te
duiken. In Antwerpen verbeterde
ik op die afstand dit weekend mijn
persoonlijk record in een 50 me-

terbad, maar ik zit er nog een dik-
ke seconde boven de gevraagde li.
miettijd." Met zijn EYOF-ticket
treedt Sander helemaal in de voet-
sporen van zijn oudere broer Die-
ter. "Dieter heeft me al verteld dat
ik absoluut van deze EYOF-spe-
lerl moet genieten. Hij vond.het
één van de hoogtepunten uit zijn
carrière."
Mees? bekeken en gevolgde
zwemmer in Antwerpen waS Pie-
ter Timmerq wiens vakantíe erop
zit. De zilveren medaille van de

Olympische Spelen won de l00m
vrije slag in 49.64. Dat is een eind
verwijderd vanzijn47.80 uit Rio,
maar Timmers was toch redelijk
tevreden. "Vooral met het feit dat
ik in de twee helft nog kon versnel-
len. Ik zit echtin äe opbouw"
Pas sinds twee weken duikt Tim-
mers weer elke dag in het zwem-
bad en de voorbije dagen kreeg hij
ook nog een filmcrew van de inter-
nationale zwembond achter zijn
veren voor opnames van de Fina
Aquatics World Show. (gesi)


