
Mooie resultaten voor open water
zwemmers van oz&pc De Warande

Als eerste blikken we even terug
op vorige week want toen zwom
Steef Bekker de lektocht. Van
Beusichem naar Culemborg een
tocht van 6 km en Steef legde
deze af in een mooie tijd van
1.19.56.50 en pakte hierop een
56ste plaats. zaterdag 14 juli
was er een wedstrijd in Wijk en
Aalburg. Een Brabant wedstrijd

dus een grote ploeg vanuit de
Warande kwam aan de start. En
al was het weer slecht de sfeer
waS goed en ook de resultaten
mochten er zijn. Pieter Pijnen-
burg mocht het spits afbijten op
de 3 km schoolslag en dit was
meteen een goed begin lste van
de jeugd en lste van Brabant.
Daarna mochten Nando Okoniak

en Fleur Koreman en beide gin-
gen voor de 1 km vrije slag ju-
nioren. Bij Nando ging het niet
goed hij voelde zich niet lekker
en is dan ook de race gestaakt.
Fleur zwom de race weer keurig
uit en werd 20ste en 12de van
Brabant. Onder tussen hadden
onze twee masters zich weer ge-
reed gemaakt voor de'1 km wije
slag en als eerste mocht Steef
van start gevolgd door Désirée
Emmen. Steef werd 4de in de ca-
tegorie 60+ en 2de van Brabant
en Désirée pakte de lste plaats
van de categorie 20+ en ook van
Brabant. Ondertussen stond Rick
Embregts en Dion Staal alweer
te wachten bij de voorstart voor
hun 500 m vrije slag bij de mi-
nioren en ook deze ging goed.
Rick lag vanaf de start meteen
bij de kopgroep en aan het einde
werd het dus een sprint waarop
Rick de 2de plaats pakte en lste
van Brabant werd met een hele
mooie tijd. Dion ging ook goed
het was nu zijn tweede wedstrijd

en het ging alweer beter zei Di-
on achteraf. Dion werd 13de en
7de van Brabant. Jelle Baart ging
toch weer voor de schoolslag hij
had vorige week de vrije slag
geprobeerd maar schoolslag be-
viel hem toch beter. En ook deze
keer ging hij weer goed en dat
was ook te zien een mooie llde
plaats en Sde van Brabant.
Als laatste gingen Désirée en
Steef nogmaals van start maar
nu op de 2 km vrije slag heren
en dames. Steef zwom een mooie
race en kwam als 1 lde binnen en
als 9de van Brabant en Désirée
pakte de lste plaats bij de da-
mes en lste van Brabant.
Op zondag 15 juli was Désirée te
vinden in Stadskanaal. Als eer-
ste ging Désirée van start op de
5 km wije slag dames en pakte
hierop een 2de plaats. Aan het
einde van de middag ging Dési-
rée nogmaals van start maar nu
op de 3km wije slag en naar een
mooie race tikte Désirée als lste
aan met een baalrecord.


