
Zwaar weekend voor Warande
Het werd een mooi weekend
maar wel een zwaar weekend
voor Pieter Pijnenburg, Rick Em-
bregts en Désirée Emmen van
OZ&PC De warande. De golven in
het IJsselmeer hadden hun werk
gedaan. Vrijdagmiddag werd er
koers gezet naar Hoorn om daar
woeg in de avond te kunnen star-
ten. Als eerste was Désirée aan
de beurt voor de lkm wije slag
dames. Dit was de enige afstand
die afweek van het parcours om
de wedstrijd te openen. Vanaf
de start werd er eerst de haven
uitgezwommen om na een 200m
op het IJsselmeer te keren en
dan de oude haven van Hoorn in
te zwemmen. Bij de sluizen was
dan de finish en werden ze met
een oude vissersboot weer terug
gebracht. Het was een prachtig
zicht om al die zwemmers bin-
nen te zien komen en Désirée
tikte als 4de aan het was alleen
jammer dat de baan te kort was
dus de gezwommen a.fstan{ 191-
de niet mee. Daarna was het de
beurt aan Rlck voor de lkm wi;e
slag en Rick kbn§oed meekomen
en tikte als 6de aan bij de junio-
ren 1 en 2. Rick zelf is een junio-
ren 1. Pieter sloot de wedstrijd af
met een 1km schoolslag tijdrace.
Om de minuut vertrekt er dan
een zwemmer dus je moet het
dan echt zelf doen en Pieter heeft
laten zien dat hij dit kan want hij

kwam goed binnen en pakte hier-
op een 3de plaats. Na een goede
nachtrust en een stevig ontbijt

'§tonden de zwemmers zaterdag-
.morgen weer aan de start maar
nu zag het ei heel anders uit. De
wind was op komen zetten en er
waren serieuze golven aanwezig.
Désirée ging als eerste van start
op de 2km wije slag dames en
deze ging wel goed zei ze ach-
teraf en Désirée tikte als 4de aan
wat tevens een podiumplaats
was want er waren heel veel deel-
nemers. Daarna was het de beurt
aan Rick en buiten dat hij tegen-
stand had van de deelnemers
Souden nu ook de golven een

-rlol 
gaarr spelen. Voor Rick was

dit de eerste keer dat er zoveel
',lhoge golven waren. Maar Rick
ging goed en het was ook goed
te zwemmen zei Rick achteraf en
hij pakte opnieuw een 6de plaats.
Daarna was het weer tijd voor
Désirée Voor de lkm masters en
deze ging goed. Désirée zwom oit
kop en heeft dit heel race volge-
houden dus een lste plaats. Piè-

zwemmers
ter sloot af met een 2km school-
slag en al was dit wel zwaar in de
golven en wat trubbels onderweg
met de zwe[lmers kwam er toch
een niooie 4de plaats uit.
Zondag waren de drie zwernmers
te vinden in Amsterdam op de
Bosbaan. Iedereen had nog zwa-
re armen van de golven maar er
werd weer gewoon gestart. Pieter
was nu de eerste die van start
ging op de 2 km schoolslag. Met
een mooie vlakke baan maar wel
met een hoge temperatuur van
zo*el het water als de buiten-
Iucht pakte Pieter een 4de plaats.
Daarna was het de beurt aan Rick
voor de lkm vrije slag. Na een
flinke aanmoediging op de te-
rug weg wist Rick zijn 6de plaats
vast te houden. Moe en misselijk
kwam Rick uit het water maar
wel voldaan met zijn tijd en
plaats. Désirée ging voor de 2km
wije slag dames en al waren de
armen eigenlijk al op na 500m
ze wist er toch een 5de p-laats
uit te krijgen en dit wds teïens
een podiumplaatà doordat het
zo'n groot deelnemersveld was.
Ook vandaag sloot Pieter de wed-
strfid af met een lkm schoolslag
masters en deze ging ook goed
en Pieter pakte een mooie 2de
plaats. Volgende weekend wordt
er niet gestart maar de week erop
is er o.a. em Brabantwedstrijd.


