Vier wedstrijden voor OZ&PC De Warande
juli was er een zeetocht van Kattendijke naar Wemeldinge en Désirée Emmen van
OZ&PC De warande was hier ook
voor ingeschreven. Er was nog
even een twijfel of de wedstrijd
door kon gaan in verband met
de kou maar met de nodige reddingsboten en kano's ging de tocht
toch door. Om 19.00 uur gaf Jan
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Boonman het startsein er was geen
stroming dus er moest 3,8 km ge-

zwommen worden. Désirée kwam
als 5de all inbinnen en als lste dame het was wel zwaar geweest zei
Désirée achteraf. Ze was nog even
de weg kwijt maar samen met een
andere zwemmer is ze toen verder
gegaan.
5 julÍ was de eerste wedstrijddag van Appeltern tevens een
Brabant wedstril'd. Désirée zwom
hier de lkm wije slag dames open
en tikte hier als 2de aan bij de senioren en ook van Brabant.
De volgende dag was er dus nog
een dagje Appeltern en er waren ook heel wat zwemmers van
De warande. Als eerste was er de
3km masters wije slag en hierop
pakte zowel Gerben Fiere als Steef
Bekker een 3de plaats in hun categorie en beide werden lste van

Vrijdag

Brabant. Voor Steef stond er ook
nog een 1km masters op het progrÍunma en hierop werd Steef 2de
en lste van Brabant. Pieter Pijnenburg zwom de 3km schoolslag NK
bij de heren en tikte als 6de aan
en als 2de van Brabant en op de
lkm schoolslag pakte hij een Sde

plaats en ook weer 2de van Brabant. Marian Smeets zwom voor

dames werd ze 3de. Op beide afstanden tikte ze als lste aan van
Brabant. Zondag 7 juli stond Sluis
op de kalender. Pieter had twee

afstanden en hij begon met de
2500m schoolslag. Het werd een
mooie race en Pieter tikte als 2de
aan. Daarna was het de beurt aan
Désirée voor de 2500m wije slag
en deze ging ook goed en tikte als

het eerst een wedstrijd en het ging
Marjan goed af. Ze zwom de lkm
masters wije slag en werd 4de in
haar categorie en ze tikte als 2de

3de aan. Daarna zwom Pieter nog
een keer en deze keer was het de

aan van Brabant. Désirée zwom
eerst de lkm masters en werd
hierop lste en op de 2500mbij de

Komend weekend staat Rotterdam
en de Lektocht op de kalender.

1km masters. Hierop tikte Pieter
als 3de aan.

