
OZ&PC De Warande twee Brabantse Kampioenen rijker

Afgelopen weekend waren de
open water zwemmers van De
Warande te vinden in Brabant.
Op zaterdag wetd er gezwom-
men in Oirschot in het Wilhel-
minakanaal waar weer de no-
dige puntjes bij elkaar werden
gezwofirmen. Rick Embregts en
Nando Okoniak beten de spits
af op de I km wije slag junioren
en beide zwo[lmen de race goed.
Rick werd 8ste en ook 8ste van
Brabant en Nando werd 13de en
ook 13de van Brabant. Désirée
Emmen had twee starts deze dag
en als eerste ging ze van start op
de lkm wije slag dames en hier-
op pakte ze de 2de plaats bij de
dames en lste van Brabant. Later
ging ze nogmaals van start maar
toen op de 1km masters en hier-
op werd ze all in lste dus ook
van Brabant. Lonne en Maartje
Beskers kwamen ook bij de 1km

wije slag aan de start en beide
dames zwommen de race goed.
Maartje werd 9de en 6de van
Brabant en Lonne pakte de 10de
plaats en 7de van Brabant bij de
jeugd. Rick ging halverwege de
dag ook nog een keer van start
maar nu samen met Dion Staal
bij de minioren 4, 5 en 6 voor de
500m wije slag en hierop pakte
Rick een 3de plaats en lste van
Brabant en Dion werd hierop
23ste en 16de van Brabant. Jel-
le Baart kwam uit op de 500m
schoolslag junioren en pakte een
mooie 7de plaats en 3de van Bra-
bant. Pieter Pijnenburg ging voor
de 2km schoolslag en hierop
pakte Pieter bij de jeugd de lste
plaats en bij het Brabant klasse-
ment de 2de want hier is jeugd
en senioren bij elkaar geteld.
Als laatste was Steef Bekker aan
de beurt voor de 1km masters

wije slag en ook Steef ging weer
goed. Steef pakte de 2de plaats
in de categorie 60+ en lste van
Brabant. De volgende dag wa-
ren de zwemmers te vinden in
Oosterhout bij hun eigen thuis-
wedstriJd. fuck en Nando gingen
weer als eerste van start op de
lkm junioren en hierop werd
Rick Sste en 7de van Brabant en
Nando pakte de 12de plaats en
1lde van Brabant. Ook Fleur Ko-
reman kwam aan de start maar
dan bij de meisjes junioren en
Fleur pakte op deze afstand een
24ste plaats en 13de van Bra-
bant. Pieter had maar liefst drie
afstanden in Oosterhout. Op de
I en 2 km schoolslag pakte Pie-
ter een lste plaats bij de jeugd
en voor Brabant lste op de 1km
en 2de op de 2km schoolslag.
Op de 500m tijdrace schoolslag
pakte Pieter een 3de plaats en
lste van Brabant. Gerald Soeters
ging ook van start bij de masters
lkm vrije slag en kwam als 6de
binnen in de categorie 45+ en
als 5de van Brabant. Maartje en
Lonle waren ook weer van de
partij en beide dames kwamen
goed voorin te liggen op de lkm
wije slag. Maartje pakte de 4de
plaats bij de jeugd en Lonne de
5de. Voor Brabant werden ze 4de
en 5de. Ook Désirée ging weer
van start als eerste op de lkm
masters en hierop werd ze lste
in de categorie 20+ en op de 2km
wije slag Dames pakte ze de 2de
plaats en lste van Brabant. Jelle

ging weer voor de schoolslag ju-
nioren maar deze keer was het
1km maar dit ging Jelle goed af.
.Ielle werd Sste en Sde van Bra-
bant. Als laatste waren de mini-
oren aan de beurt en met maar
liefst vier man sterk kwamen
deze aan de start voor de 500m
vriJe slag. Rick pakte de 2de
plaats en lste van Brabant, Floris
Verburgh werd 7de en 5de van
Brabant, Dion 22ste en 1Sde van
Brabant en Max 23ste en 16de
van Brabant. Na de prijsuitrei-
king van de wedstrijd wàs er ook
de prijsuitreiking van het Bra-
bant Klassement en De warande
leverde maar ]iefst drie keer een
Brabants kampioen af.

Rick werd BRABANTS KAMPI-
OEN op de 500m vrije slag mi-
nioren 4,5 en 6 en Dion en Max
eindigde op een mooie 10de en
13de plaats. Bij de junioren 1 en
2 pakte Rick een 7de plaats en
Nando de 1 I de. Bij de meisjes in
deze klasse werd Fleur 11de.
Op de schoolslag junioren 1 en
2 pakte Jelle de Sde plaats van
Brabant. Bij de jeugd wije slag
werd Maartje 6de en Lonne 7de
van Brabant. Bij de dames wije
slag werd Dgsirée BRABANTS
KAMPIOEN en ook werd ze BRA-
BANTS KAMPIOEN bij de mas-
ters. Pieter pakte een mooie 2de
plaats bij de heren schoolslag en
Steef werd 1lde bij de masters.
Als vereniging pakte wij de 5de
plaats van Brabant.


