
Maartje en Lonne Beskers debuteren
in het open, water zwemmen
Afgelopen zondag werd er de 3e
Brabantse open water zweulmen
gehouden op een schitterende
locatie de Uzeren Man te Vught.
Met mooi weer was het een druk-
ke wedstrijd ondanks de zeer
sterke tegènstroming. Van oud
naar jong zijn er goede presta-
ties behaald. Steef Bekker kwam
uit in de Master klasse 1000m
vrije slag en eindigde als 4e in
het totaal klassement en als 2e
master van Brabant. Desiree
zwom odk bij de masters en dat
leverde haar zowel in de race als
in het klassement een 1e plaats
op. Bij de senioren zwom ze ook
de I km en daar eindigde ze
op een 3e plaats maar i.s wel le
van Brabant in het totaal klasse-
ment. Pieter Fijnenburg had het
heel zwaar op de 2 km school-
slag vooral de laatste 100m en
finishte als 4e, r,rmt dat voor het
klassement betekend is nu nog
niet bekend, maar in de top 3 zal
hij zeker blijven staan. Lonne en
Maartje kwamen voor het eerst
aan de start en deden het goed
wat voor Lonne een 6e plaats en
voor Maartje een 7e plaats ople-
verde. Maar zij zullen de volgen-
de keer met een beetje tactiek
vast wel een paar plaatsjes door
kunnen schuiven. Zowel Nando
Okoniak (die zijn hele familie
mee had genomen) en Fleur Ko-

rdman zwommen ook de 1000m
. vrije slag en kwam Nando als

17e over de streep en Fleur ais
6e, ook'hier is het klassement
nog niet duidelijk aangezien de
groep wel groter was geworden.

Dan de jongste Rick en Max Em-
bregts en Dion Staal kwamen in
actie op de 500m wije slag waar-
op Rick als 2e wist te finishen,
Dion als 13e en Max als 14e. Rick
staat stevig op een 1e plaxls ilr
het klassement maar voor Dion

kan er nog wel een en ander gaan
w[zigen maar voorlopig is het
een 6e plaats en staat Max op
een 12e plaats.
Over 2 weken is het zaterdag in
Oirschot en zondag 26 augustus
zal De Warandé in het Wilhelmi-
na Kanaal de laatste open water
van dit buiten seizoen van Bra-
bant organiseren en zal de eind
stand bekend zijn. In het totaal
verenigingsklassement staat de
Warande voorlopig veilig binnen
de top 10 klassering.


