
Warande zwemmers door geheel Nederland
Woensdag 29 augustus was er
weer de laatste zeetocht. Nor-
maal wordt er altijd gezwommen
van plaats naar plaats maar deze
keer werd ., 
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gezwommen voor de kust van
Vlissingen. Het weer zat goed
mee een lekker zonnetje en wind
stil totdat Thierry het startsein
gaf. De wind stak op stroming
en wind tegen en heel veel kwal-
Ien. Maar dat mocht voor Désirée
de pret niet drukken een echte
zeetocht zei ze achteraf. Désirée
kwam als lste dame binnen en
won daarmee tevens het zeeklas-
sement over alle wedstrijden.
Dus de wisselbeker mocht weer

mee naar Dongen voor de derde
keer.
Zaterdag 1 september was Dési-
rée te vinden in Vianen voor de
wedstrijden van het Nederlands
klassement. Als eerste ging Dési-
réè van start op de lkm wije slag
dames en hierop zwom Désirée
naar een 2de plaats. Daarna zou
Désirée nog een keer van start
gaan op de 3km maar deze heeft
ze afgezegd. De armen wilde ei-
genlijk al niet meer op de lkm
dus was het beter als ze zichzelf
even rust zou geven. Pieter Pij-
nenburg en Steef Bekker waren
zaterdag 1 september te vinden
in Wilhelminadorp.

Steef zwom zaterdag twee af-
standen als eerste de 1km mas-
ters en hierop kwam steef als
4de binnen in de categorie 60+.
Later op de dag ging Steef nog-
maals van start maar nu op de
2km wije slag heren en hierop
tikte Steef als 48ste aan. Pieter
ging zoals altijd voor de school-
slag en in Wilhelminadorp was
dit de 2km. Het werd een mooie
race en Pieter tikte dan ook als
lste aanbij dejeugd.
Op zondag warenleide he{qn te

vinden in Vlissingen waar Steef
weer voor twee afstanden ging.
Op de 1km masters werd Steef
3de in zijn categorie en op de
2km vrije slag pakte Steef de
45ste plaats. Pieter ging ook hier
voor de 2km schoolslag en werd
hier 4de all in maar weer wel
lste bij de jeugd. Volgende week
zaterdag is er de laatste open
waterwedstrijd en deze zal zijn
in Beilen waar Pieter en Désirée
nog een keer aan de start zullen
verschijnen. :


