
De Warande van start
op een zeetocht en in APpeltern
Woensdag 27 jum kwamen Rick
Embregts en Désirée Emmen aan
de start bij de zeetocht van Kat-
tendijke naar Wemeldinge. Dési-
rée ging van start in Kattendiike
om naar 3,8km in Wemeldinge
weer aan te komen. Het was een
wij zware tocht met weinig stro-
ming en hier en daar een kwal.
Maar Désirée kwam als lste
dame aan en het was tevens een
mooie training voor de kanaal
oversteek die midden augustus
gaat plaats vÍnden. Rick is een
minioor dus een 3,8km is te veel
voor Rick daarom ging Rick bij
Klein Stelle te water om naar
lkm ook in Wemeldinge aan te
komen. De race verliep goed en
al was dan Rick de jongste hij
kwam wel mooi als 2de binnen
bij dejongens.
Op zaterdag 7 juli stond APPeI-
tern op de Kalender en omdat
dit een Brabant wedstriid is was
de Warande goed vertegenwoor-
digd. Als eerste ging Steef Bek-
ker van start op de 3km masters
vrije slag NK en naar een fijne
race kwam Steef als 2de binnen
in de categorie 60 tot en met
69 jaar en als lste van Brabant.
Bij Désirée die ook voor de 3km
wije slag Master NK ging verlieP
de race minder goed. Désirée
kwam maar niet in haar ritme
en kwam dan ook als 6de bin-
nen in de categorie 20 tot en met
29 jaar en als lste van Brabant.
Alle overige afstanden waren
voor het Nederlands en Brabants

klassement dus geen NK afstan-
den meer. Dus hierna was het de
beurt aan Rick en Max Embregts
en Dion Staal voor de 500m wije
slag minioren 4, 5 en 6. Rick
zwom een mooie race maar jam-
mer genoeg maakte hii net een te
grote bocht zodat hij niet meer
aan kon haken bij zijn voorgan-
ger maar Rick pakte een mooie
4de plaats en lste van Brabant.
Max en Dion zwommen voor het
eerst een open waterwedstriid
en beide heren ging het goed af
en zwommen de 500m mooi uit.
Dion werd 18de en 1 1 de van Bra-
bant en Max werd 19de en 12de
van Brabant. Daarna mocht Rick
nogmaals van start maar nu oP

de lkm wije slag junioren 1 en 2

samen met .lelle Baart en Nando
Okoniak. Bij Rick zat de 500m
natuurlijk nog in de benen maar
hij zette een mooie km weg en

pakte de 12de plaats hieroP en
een 7de plaats van Brabant. Voor
Jelle was het de eerste keer dat
hij de vrije slag ging zwemmen
en voor Nando was het helemaal
nieuw maar ook deze twee ion-
gens zwommen een mooie race
en Jelle werd 14de en 9de van
Br. En Nando werd 17de en 10de
van Br. Ook Fleur kwam aan de
start en ook Fleur ging voor de
eerste keer voor de lkm. Het was
wel even wennen zei ze maar ze

zwom een mooie race en Pakte
de 2lste plaats en 11de van Br'
Désirée ging op het eind van de
dag nogmaals van start en nu oP

de 2km wije slag dames en hier-
op pakte Désirée een lste Plaats
en ook lste van Br bij de dames.

Volgend weekend zal De Waran-
de starten in Wijk en Aalburg en
Stadskanaal.


