Drie wedstruden voor OZ&PC
wffi

ters zwom.

In zeeland ging Désirée Emmen
van start op de 7km tocht van
Zoutelande naar Vlissingen. Deze

wedstrijd telde tevens als kwalificatiewedstrijd voor volgend jaar
want dan wordt nog eenmaal de
::,L..:ti:i;*;j&A

Zaterdag 17 augustus stonden er
twee wedstrijden op de kalender.
In Heerjansdam kwam Lene Doomen, Pieter Pijnenburg en Steef
Bekker aan de start. Lene is voor
ons nieuw in de vereniging maar
niet in het zwemwereldje. Lene
gaat De warande versterken en
maakt dan ook het open water seizoen bij De Warande af. Lene een

junioren zwemster ging van start
op de 1km vrije slag.en zwom

Scheldebekerwedstrijd gezwommen deze tocht is van Breskens

naar Vlissingen. Vroeger werd
deze elk jaar gezwommen maar
dat kan nu niet meer wegens de
scheepvaart: Maar omdat volgend

jaar Zeeuws Vlaanderen 200 jaar
bestaat gaan ze deze nog eenmaal organiseren. Maar liefst 161

zwemmers gingen deze tocht
zwemmen waarvan 51 dames.
Om 18.30 uur was het dan zover
het startsein werd gegeven en de
zwemmers gingen op weg naar
Vlissingen. De tocht verliep niet

en 4de van Br. Lene ging zondag
tlvee maal van start. Als eerste op
. 1km vrije slag en hierop pakte ze
Vught een Brabant wedstrijd dus een mooie 6de plaats en 2de van
er kwamen veel Warande zwem- Br. Later was de 500m schoolslag
mers aan de start. Lonne en Maaraan de beurt en hierop werd Lene
tje Beskers gingen van start op de 1Ode en 5de van Brabant. Dion
1km wiije slag dames jeugd en al Staal ging ook voor het eerst van
was het de eerste wedstrijd voor
start dit seizoen in het open wadeze tlvee jonge dames ze zwomter en wel op de 500m vrije slag
men beide een mooie race. Lonne
minioren. Het was weer even wenpakte een 3de plaats en 2de van nen maar de race verliep goed en
Brabant. Maartje werd 9de en 6de Dion pakte een 15de plaats en een
van Br beide bij de jeugd. Daarna
10de van Br. Als laatste waren de
was het de beurt aan Pieter voor masters aan de beurt en ook hier
de 2krn schoolslag en Pieter pakte
verliep de race goed. Zowel Steef
hierop een 4de plaats en 2de van als Marjan Smeets gingen voor de
Braba4t. Later op de dag ging Pielkm wije slag en Steef werd 2de
ter van start op de lkm schoolslag
in z.ijn categorie en 2de van Br
Masters 20+ en hierop pakte Pie- en Marjan werd 3de en 2de van
ter een 3de plaats en 2de van Br.
Br dus beide een podiumplaats.
Rick Embregts en Jelle Baart Volgend weekend wordt een Bra-

zwommen beide de lkm bij de
junioren 1 en 2 en na een goede

bant weekend want op zaterdag
wordt er gestart in Oirschot en
op zondag hebben wij onze eigen
wedstrijd in Oosterhout. Dus kom
kijken ter hoogte van De warande
een zondag er wordt gezwoÍrmen
van 10.30 uur tot en met 16.30

naar een mooie 5de plaats. Pieter
ging voor de lkm schoolslag en
kwam op een 3de plaats binaen.

helemaal zoals gehoopt maar

ingedeelde race zwom Rick naar
een 7de plaats en 2de van Br en

Désirée kwam toch als 7de dame
over de finish.

dus een podiumplaats net als
Steef die de lkm wije slag mas-

Jelle naar een 19de plaats en 11de
van Br. Later op de dag zwom Jeile

De volgende {ag zondag 18 augustus was er een wedstrijd in

ook nog de 500m schoolslag en
hierop pakte Jelle een 7de plaats

uur.

