
Zeeuws weekend voor OZ&PC
Heel het weekend waren de
zwemmers van De warande te
vinden in Zeeland voor hun open
waterwedstrijden. Zaterdag 3 1

augustus was er een wedstrijd in
WilhelminadorË. ats eerste gin-
gen Rick Embregts en Lene Doo-
men van start op de lkm wije
slag junioren.
De eerste start was voor de jon-
gens. Rick was heel goed weg
en kon zijn tempo goed vast
houden. Er zat nog een kleine
eindsprint in en Rick eindigde
dan ook op een 4de plaals bij
de junioren 1 en 2 met een pr. 5

min. Na Rick gingen de meiden
van start dus was het de beurt
aan Lene. Ook Lene ging goed
van start en wist een mooie race
te zwemmen. Lene tikte als 6de
aan. Steef Bekker en Désirée Em-
men konden ook samen naar de
voorstart voor de lkm wije slag
masters, Steef mocht als eerste
van start en zwom een mooie
race maar ook een fijne zei Steef
achteraf. Steef.tikte als 2de aan
dus een podiumplaats. Ook bij

Désirée gÍng de lkm goed. Tot
aan het keerpunt lag Désirée
voorop toen heeft ze de kop
overgedragen en tikte als 2de
aan. Na een tiJdje mocht Désirée
nog een keer van start maar nu
op de 2km wije slag dames. De
eerste km ging goed maar toen
werd het zwaarder en Désirée
tikte als 5de aan. Pieter Pijnen-
burg sloot de rij vandaag op de
2km schoolslag en deze grng Pie-
ter goed af het was nog even een
strijd voor de 3de en 4de plaats
maar Pieter tikte als 4de aan met
een mooie tijd.
Zondag 1 september waren de
zwemmers te vinden in Vlissin-
gen. Als eerste ging Désirée van
start op de Skm wije slag. Het
eerste stuk ging goed maar toen
speelde de blessure weer op
maar Désirée wist wel haar Skm

uit te zwernmen en tikte als 4de
aan. Onder tussen was ook Rick
en Lene van start gegaan op de
lkm wije slag junioren en beide
zwemmers ging het wegr goed
af. Rick pakte weer de 4de plaats
en Lene een 6de. Ook Steef
zwom ondertussen de lkm mas-
ters en hij ging goed zei Steef
achteraf en dat klopte ook want
Steef pakte de lste plaats in zijn
categorie. Later op de middag
startte Steef op de 2km wije slag
heren en ook hier ging het goed
en Steef pakte een 2lste plaats.
Pieter sloot ook de rij vandaag
op de 2km schoolslag en deze
verliep goed en Pieter zwom
naar een 4de plaats.

Met nog drie wedstrijden te gaan
beginnen de klassementen nu
wel vorm te kriigen.


