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De eerste sessie in het zwembad van Shanghai zit er reeds op. Van de Belgen wisten Lecluyse en Heersbrandt zich te
plaatsen voor de halve finales, en miste de aflossing 4*100 vrij selectie voor Londen door een diskwalificatie.
Kimberly Buys mocht als eerste de Belgische eer verdedigen in het Chinese zwembad, zij het dan slechts als
opwarmertje voor haar latere wedstrijd(en). Buys vertrok op haar 100 vlinder in een degelijke 27.95, maar kon het niet
waarmaken in de tweede helft. Ze finishte in 59.88 als 31e.Fanny Lecluyse bevestigde haar goede doen van de laatste
tijd door haar eigen Belgische record op de 200 wisselslag reeds in de reeksen scherper te stellen. Met 2.14.97 pitste ze
6/100 sec van haar record af, en deze tijd volstond net om als 16e door te gaan naar de halve finales straks.François
Heersbrandt zwom het niet-olympische sprintnummer van de vlinderslag. Zijn aankomst was verre van perfect, maar met
zijn tijd van 23.73 kon hij zich wel als 11e kwalificeren voor zijn halve finale. De tijden liggen voorlopig zeer dicht bij
elkaar, en een finaleplaats ligt binnen de mogelijkheden. Al is dat wel zo voor alle halve finalisten.Tenslotte doken ook de
aflossingsjongens vandaag een eerste keer in het water. Grandjean opende als een vijg in 49.74 (in 2008 zwom hij nog
48.8), en de wedstrijd leek al bijna voorbij voor de Belgen. Ook Surgeloose stelde wat ons betreft licht teleur met zijn
49.76 met vliegende start. Maar toen ontbond Jasper Aerents zijn duivels, en toonde hij zijn voorgangers hoe het moest.
Met 48.52 bracht hij zijn ploeg terug in de strijd voor een Olympisch ticket (top 12). Pieter Timmers, nog steeds trainend
te Eindhoven, liet zich hierdoor inspireren, en zwom schitterend naar een razendsnelle 48.14! 10e plek in de reeksen,
geen finale, maar Londen leek binnen! Tot duidelijk werd dat Timmers een overname van -0.07 gedaan had, 0.04 sec te
snel dus, en een logische diskwalificatie voor de Belgen. Enorm jammer voor de ploeg, maar hopelijk trekken Aerents en
vooral Timmers zich wel op aan hun overduidelijk uitstekende fysieke conditie, zodat we later deze week nog kunnen
genieten van hun exploten.
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