
De warande nam deel aan
eerste open waterwedstrijden
Als eerste werd er een open race beter en weer pakte Desiree . werking gedaan met zeilboot de liep buiten verwachting en Desiwaterwedstriid gezwommen de 2de plaats bi3 de senioren. rr,nel ían oe votvo o-cean-nace. ree pakte hierop een 2de plaats.in Frankrijk in cepoy op 7 en 8 op dinsdag 10 juni vohd er in Ail" ,*.rrr-"." to.rà., nrr., pieter ging als laatste van startjuni' Hier waren twee zwerlmers viissingen*ee, i".rp."*"rrtàti. naam zetten op de wereldvlag op ae Èoom schoolslag tijdracevan De warande naar afgereisd' plaats met alle 90 zwàmmers die van de Bnrnel ai'" ,u a* *..r a. en ook hier pakte pieter een 2deMeteenlekkeretempeIaturrrviU12o;utideWesterscheldegaanhelewereld*".ouË.o"À*'plaats,
30 graden werd er op zaterdag 7 oveisteken. Deze .tocr,t iJ "" Àig.top.r, ,ut"ràug, 

-i 
í[rni is De srart voor buiten is dus weerjuni gestart op de 1500m zowel 1964 die ruim 7 r<irometer rang n"l op., water in Nàderland be- gernaakl,grr,wildug,zal Desireedoor Rick Embregts als door De- is niet *"ut g.r*gJpmn. ueï gonnen en wer in vriezènveen gaan starter in de grachten van

i[ïiïH;i.,ï",ii#.".ï1ï .tï:ï1ï]:'i:"".tï$itTJf:; ltítii:rí;:*:*jt: ".:",r 
flffi:i,ïi^, ,,*uErenlzriilz o+1r+^h l^*^^ ^- L - l:,t.rl.i:., I r :,,'j,iitlt,i:r ilr1,

IIï*,1ï,,ïT:T:"11,.::-:il: Ii*, y," rret tweerronàóe$Ë ö;;Ë;ïifiJ;ilf,""".ïïlï _ren tegelijk) en seen fijne race bestaan van Zeeuws.-\{taanair.; ö'.d;';ffi'rXilïi"ï"# u"r.pakte Desiree een 2de plaats bij wordt de zwemtocht eenmalig race verliep perfect van de startde senioren en Rick werd 10dè in ere hersield om het;ubileuË iài uun de finish en pierer aktebij de miniemen en in zijn eigen kreur te geven. Tijdenj de wed- ..";;;;^iï"';il;;:ï;"r""leeftiidpaktehij een 2deplaàts. strijd zaide-rcrreeprraurt op Àe wls net de beurt aan DesireeDe volgende dag zondag 8 juni weiterschelde tiidàiik *o.d., uoo. à.-r* ö; jïË íàr,...stondde 3kmophetprogranrma stilgelegd. vorig jaar is daar de en dit bracht Desiree een rsteen hierop was Desiree goed weg. rwiririiatie *àitri;a uoo. gà- ;i";i; i;;;ó;;^ààg'iïra 
".Nu ze zich zelf niet na voren weest. Het werd een"gezerug ïa- àoi rog gestart op de 3km wijehoefde te zwemmen verliep de men ziin en dit werJin rfi;;- Jllug ,.nio.., en ook deze ver-.


