
Désirée Emmen en Pieter PUnenburg
aan de start in open water
Twee zwemmersvanOZ&PC
DeWarande zwommenweer
heel wat kilometers,

Woensdag 1 augustus was er een
zeetocht r an Oostkapelle naar
Domburg een afstand van 4 km.
Een 80 zwemmers gingen om
19.00 uur van start en het was
eeri bont gezelschap. Heren en
dames gingen tegelijk van start
maar ook de kleding was zeer
wisselend. Er waren erbij die in

' originele zwemkleding zwom-
men maar er waren ook veel
wetsuits en deze geven wel voor-
delen. Désirée ging van start in
haar zwempak want met de ka-
naal oversteek zaI ze ook hierin
moeten zweÍrmen. De tocht liep
lekker en Désirée kwam dan ook
als lste dame binnen.

Zaterdag 4 en zondag 5 augus-
tus waren Désirée en Pieter te
vinden in Hoorn om voor het
Nederlands klassement te zwem-
men en deze wedstrijd werd ge-
zwoulmen in het lJsselmeer. Het
was een weekend met veel regen
en dat bracht af en toe ook wel
wat kou mee. Op de eerste dag
zwom Désirée de 2 km wiie slag
en hierop pakte ze de 3de plaats
bij de dames. Pieter zwom de 2

km schoolslag en pakte hierop
een lste plaats bij de jeugd.
Op zondag zwom Désirée eerst
de I km.masters en ook hierop
pakte Désirée in de categorie
20+ de lste plaats. Op het einde

van de dag was er nog de I km
wije slag dames en hierop werd
Désirée 4de. Pieter zwom de 1

km schoolslag tijdrace en weer
pakte Pieter de lste plaats bij de
jeugd.
Woensdag 8 augustus zwemt
Désirée een zeetocht van Dis-
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hoek naar Zoutelande en zondag
12 augustus is er een wedstrijd
in Vught een wedstrijd die ook
voor Brabant telt dus veel Wa-
rande zwemmers zullen weer
aan de start verschijnen. Daarna
vertrekt Désirée naar Engeland
voor de grote oversteek.
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