
Warandezwemmers sluiten open water goed af
Zaterdag 14 september lvas eï weer de laatste wedstrijd van
het open water seizoen 2013. Deze werd gezwommen in
Sleeuwijk, eigenlijk was, de laatste wedstriid in Hank maar
door blauwalg was de wedstrijd verplaatst. Alle klassementen
konden dan ook na de wedstrijd worden opgemaakt en de Wa-
rande zwemmers hadden goed gepresteerd in het open water
dit jaar. Dus even alles op een rijtje die een vol klassement
hadden gezwoinmen. Dit kan zijn van Brabant en of van Ne'
derland. Dion Staal minioren 4, 5 en 6 werd l0de van Brabant.

Lené Doomen junioren 2 en 3 werd
Sde van Nederland en 3de van Bra-
bant op de vrije slag en 4de van
Brabant op de schoolslag. Rick Em-
bregts junioren 1 en 2 werd 6de
van Nederland en 3de van Brabant
op de wije stag. Jelle Baart junio-
ren I en 2 werd 4de van Brabant
op dg schoolslag. Désirée Emmen
werd bij de masters Nederlands
en Brabants Kampioen. Bij de da-
mes 9de van Nederland en 4de van
Brabant. Pieter Pijnenburg werd
bij de heren schoolslag 4de van
Nederland en 2de van Brabant.
Bij de masters 2de van Nederland.
Marjan Smeets werd bij de mas-
ters 7de van Nederland en 6de
van Brabant. Steef Bekker werd bij
de masters 3de van Nederland en
9de van Brabant. Als vereniging
werden de zwemmers 6de van Bra-
bant en 1Ide van Nederland.
Maar er moest natuurlijk eerst
worden gezwommen. Als eerste

ging Rick Embregts van start oP

de 1km wije slag en al was het wa-
ter erg koud hij zwom een mooie
race en tikte als 6de aan en 2de
van Brabant. Lené Doomen en Ma-
rit van Uijen startte meteen ach-
ter Rick aan en ook beide dames
gingen goed. Lené pakte een 6de
plaats en 4de van Br. en voor Ma-
rit was het natuurlijk even wennen
want het was haar eerste wedstrijd
en ze had nou niet echt het weer
mee. Maar Marit is een echte bik-
kel want ze zwom een mooie race
en kwam als 16de binnen en 10de
van Br. Désirée Emmen was inmid-
dels ook naar de voorstart voor de
lkm wije slag dames en ook Dési-
rée zwom een mooie race al deed
haar been wel erg zeer. Désirée
pakte een 6de plaats en Sde van
Br. Daarna was Max Botermans
en Dion Staal aan de beurt voor
de 500m vrije slag en ook deze
mannen zwommen een mooie

race. Max zette nog alles op alles
maar pàkte net de 4de plaats en
3de van Br. En Dion wist op zijn
laatst zijn plekje nàg vast te hou'
den en werd 10de en ook 10de van
Br. Daarna was het weer de beurt
aan Désirée voor de lkm masters
maar nu kwamen ook aan de Start
Pauline Magnee en Marjan Smeets.
Ook deze dames gingen weer goed

Désirée pakte de 2de plaats en 2de
van Br, Pauline ook weer voor het
eerst in het open water dit seizoen
pakte de 6de plaats en 4de van Br.

beide in de categorie 20+. Marian
Smeets pakte de 5de plaats en lste
van Br. in haar klasse. AIs laatste
was Pieter Pijnenburg aan de beurt

en Pieter ging voor de 2km school-
slag. De jury vond dat hij te dicht
op een andere zwe[rmer zwom en
daarom werd Pieter gediskt.
Maar ook werd erop 7 sePtember
in Vianen gezwommen en hier
stonden Désirée Emmen en Pieter
Piinenburg op de startlijst. Pieter
ging als eerste van start oP de 1

km schoolslag en na een mooie
race waar hij goed zijn Plek vast
hield pakte Pieter de 2de plaats.
Désirée ging als laatste van start
op de 3lirn wije slag. Désirée was
bij de start goed weg maar het was
wel een zware race door haar bles-
sure maar Désirée kwam toch als

4de binnen.


