
Mooie plaatsen en tuden
voor Warande zwernmers
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Zaterdag 13 juli stond Rotterdam
op de kalender een nieuwe wed-
strijd waarbij ook HBO studenten
aan mee mochten doen. De wed-
strijd werd gehouden op de Wil-
lem Alexander roeibaan. Désirée
Emmen ging als eerste van start
op de 3km vrije slag en pakte
hierop een 4de plaats, Daarna
ging Pieter Pijnenburg van start
op de 2km schoolslag en ook hij
pakte een 4de plaats. Daarna was
het de beurt aan Rick Embregts
die dit jaar voor het eerst aan de
start kwam buiten ( wegens wed-
strijden binnen en vakantie) en
fuck zwemt ook nog eens in een
nieuwe categorie. Nu moet Rick

minimaal lkm zwemmen en vo-
rig jaar was dit nog 500m. Rick
had eigenlijk het meeste last van
de kou maar zwom mooi naar
een Sste plaats. Daarna was het
weer de beurt aan Désirée voor
de ikm maar deze zwom ze als
HBO student voor de Nederland-
se studenten kampioenschappen.
Désirée pakte hierop een mooie
2de plaats. Als laatste kwam Pie-
ter nog een keer aan de start op
de lkm schoolslag en ook hierop
pakte Pieter een 4de plaats. Zon-
dag 14 juli stond de lektocht
op de kalender. Désirée en RicR
hadden zich beide ingeschreven
voor de 2km. Voor Rick was dit

de eerste keer dat hij een 2 km
ging zwemmen dus dat was wel
even sparurend. Je kunt ze verder
ook niet zien want ze zwemen
de zanduitgraving uit de lek op
en in Culemborg komen ze dan
in de haven binnen. Rick mocht
als eerste van start bij de junio-
ren en hij had een mooie race en
tikte als Sde aan bij de junioren 1

en 2. Désirée ging met de dames
als laatste van start en Désirée
nam meteen de kop en zo kwam
ze ook binnen dus als lste bij de
dames. Komend weekend komt
Pieter aan de start in Anna Pau-
Iowna en in Amsterdam. Désirée
gaat van start in Luxemburg.


