Open waterwinst OZ&PC
Het weer was slecht afgelopen
weekend maar dit weerhield de
open water zwemmers van De
Warande niet om te starten. OP

maar het leek wel of we op ze,
zaten wat een wind en regen eI
dat maakte het geheel wel hee
zwaar. Als eerste ging Pieter val
start op de 2km schoolslag er
pakte hier een 4de plaats. Daarni
was Steef Bekker aan de beur

den en vond plaats midden in

voor de lkm masters en werd hie
3de in zijn klasse. Désirée ginl
ook op deze afstand van start bi
de dames masters en pakte hie
een 2de plaats all in en een 1st,
in de categorie 20+. Daarna ginl
Pieter nog een keer van start ol
de 500m schoolslag en hier pakt,

zaterdag 22 juni was de 4 haven
swim in Dordrecht. Deze wedstrijd werd voor het eerst gehou-

Dordrecht door de grachten, haven en een stukje rivier. Als eerste
mochten Robin den Boer en Ger-

ben Fiere van start op de 1500m
wije slag bij de heren. Beide heren waren goed weg bij de start,
Robin tikte als 4de aan en Gerben

als 7de. Désirée zwom dezelfde
afstand maar dan bi.i de dames
en ook Désirée was goed weg. Na
ongeveer een km kreeg het Dési-

rée wel een stuk zwaarder maar
wist toch nog als 4de aan te tikken. Pieter Pijnenburg ging van
start op de 2km schoolslag heren
en zwom een mooie race met een

4de plaats. Daarna waren Robin
en Gerben weer aan de beurt voor
de t km masters en hierop werd
Robin I ste en Gerben 3de in de

categorie 20+. Désirée zwom
ook deze afstand bij de masters
dames en werd all in 2de. Pieter
sloot af met een 500m schoolslag
en pakte hierop een 3de plaats.
De volgende dag was er een wedstrijd in Strijen in de Binnenmaas

Pieter een 3de plaats. Désirée ginl
als laatste van start op de 2kn
wije slag en dit werd een zwarr
strijd met de wind maar Désiré,

zette door en tikte als 8ste aan
Hopelijk is het volgende weel

wat beter weer want dan gaan d
zwemmers naar Scheerwolde er
Stadskanaal.

