
OZ&PC De Warande starten op open waterwedstrijden
plaats op de 2km schoolslag.
Dit weekend waren er meer deel-
nemers van De warande met
mooie prestaties. Zaterdag 23 ju-
ni werd er gestart in Strijen en al
was er een harde wind wat veel
golven gaf waren de prestaties
goed. Rick Embregts de jongste
van het stel ging voor de 500m
vrije slag minioren 4, 5 en 6 en
hierop tikte hij als 2de aan. Pie-
ter had twee afstanden in Strijen
en op de 2km schoolslag werd
Fieter Sde en op de 500m school-
slag tijdrace pakte Pieter een 2de
plaats. Désirée kwam als eerste
aan de start voor de lkm mas-
ters en hierop werd Désirée 2de
in de categorie 20+. Daarna was
er nog de 2km wije slag dames
open en ook hierop pakte Dé-
sirée een 2de plaats. Ook Steef
Bekker kwam aan de start en al
vond hij het water wat koud de
prestatie rrr'aren er niet minder
om. Op de lkm masters pakte

Steef een 3de plaats in de catego-
rie 60+ en op de 2km heren open
werd Steef 20ste.

Zondag 24 juni waren er drie
zwemmers te vinden in Sluis en
ook nu zat het weer niet mee.
Harde wind maar nu was er ook
nog heel veel regen wat de water-
temperatuur had terug gebracht
naar l7 graden. Pieter ging in
Sluis voor de 2500m schoolslag
en de race verliep goed zei hij
achteraf en hij zwom dan ook
naar een 3de plaats. Jelle Baart
was. er vandaag ook en dit was
zijn èerste open wedstrijd die hij
ging zwemmen. Het weer zat niet
mee dus het zou een zwdre tocht
worden maar Jelle zwom zijn
500m schoolslag keurig uit en
werd 7de bij de junioren I en 2.
Als laatste ging Désirée van start
op de 2500m vrije slag dames/
jeugd en Désirée werd hierop
2de all in en lste bij de dames.

Na een mooi weekend in Vrie-
zenveen en Spaarnwoude vorige
week waar Pieter Pijnenburg en
Désirée Emmen van OZ&PC De
Warande naar toe waren gereisd
waren ze dit weekend afgereisd
naar Strijen en Sluis. In Vriezen-
veen behaalde Desiree een lste
plaats op de 3km wije slag da-
mes en een 2de plaats op de lkm
masters. Pieter zwom naau een
4de plaats op de 2km schoolslag
heren. In Spaarnwoude zwom De-
siree naar naar een 3de plaats op
de 2km wije slag dames en naar
lste plaats op de lkm masters.
Pieter zwom hier naar een 3de


