
)Z&Pq kukt terug op mooie
Medstrijd i rr Wilhel mi nakanaal

lar er waren meer wedstrijden
or de warande zwemmers. Op
rensdag 21 augustus reisde
ck Embregts en Desirée Eml
en af naar Vlissinqen voor de

laatste zeetocht. Rick ging voor
de lkm en Désirée voor de zee-
mijl of te wel 1452m. Rick was
goed weg en pakte dan ook met-
een de koo. Maar omdat Rick
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niet recht zwom pakte nog net
op het laatste moment een dame
de kop over en finishte Rick als
2de all in maar wel als lste bij
de ionsens/heren. Désirée was

minder goed weg op de zeemijl
maar maakte dit onderweg nog
goed orn toch nog als 3de dame
binnen te komen.
De volgende dag zondag 25 au-
gustus was er dus een open wa-
terwedstrijd in Oosterhout in
het Wilhelminakanaal die door
De warande zelf werd georganÍ-
seerd. Dion ging weer van start
op de 500m wije slag minioren
maar ook Max Botermans was
vandaag van de partij op deze
afstand. Max pakte de 6de plaats
en de werd Sde van Br en Dion
pakte een 16de plaats en werd
13de van Br met we'er een pr.
Nicko Karnphuis ging het ook
eens proberen in het open water
en ging voor de lkm schoolslag
junioren 1 en 2 en pakte meteen
een 3de plaats en werd 2de van
Br. Jelle kwam nogmaals aan de
start maar nu op de Ikm vrije
slag en ook Rick kwam hier aan
de start. Jelle werd 1Sde en 10de
van Br en Rick pakte een 7de
plaats en 2de van Br waardoor
hij inmiddels is opgeklommen
naar een 3de plaats in het bra-
bant klassement. Lene startte
ook op deze afstand maar dan
bii de meisies en Lene werd 6de

en 3de van Brabant. O8k Lene
staat inmiddels in de top 3 van
het Brabant klassement en wel
op de 2de plaats. Maartje en Lon-
ne Beskers gingen voor de lkm
wije slag jeugd. Lonne werd Sde
en 3de van Br en Maartje pakte
de Sste plaats en werd Sde van
Br.
Pieter Pijnenburg ging als eerste
van start op de 500m schoolslag
tijdrace wat hem een mooie 4de
plaats opleverde en 2de van Br.
Daarna ging Pieter nogmaals van
start maar nu op de lkm school-
slag en hierop pakte Pieter weer
een 4de plaats en 2de van Br.
Désirée ging als eerste van start
op de lkm masters en deze race
verliep snel en goed en Désirée
pakte dan ook een lste plaats.
Daarna werd er nog een lkm
dames gezwommen en hierop
pakte Désirée een 7de plaats
en 4de van Br. Marjan ging ook
voor de lkm masters en werd in
[aar categorie 6de en 2de van Br.
Ook werden er prestatietochten
gezwommen door De warande
]eden en dit brengt altijd veel
gezelligheid. OZ&PC De warande
kan terug kijken op een mooie
wedstriid en wil ie ook een keer

mee zwemmen volgend jaar zaL
deze gehouden worden op zon-
dag 31 augustus 2014.
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