De Warande zwom in

Scheerwolde en Stadskanaal
Op zaterdag 28

,

juni was de

startlocatie Scheerwolde en hier
waren Rick Embregts en Desiree
Emmen van De warande dan ook
te vinden. Als eerste mocht Rick
van start op de 1500m wÍje slag
en deze race verliep goed. Rick

*

d 5-s-ri-,

{.;l

ï
u;ir''

kwam in een groepje binnen en
tikte als 2de aan van zijn categorie. Bij Rick starten namelijk

junioren l, 2, 3 en 4 en later
worden dan deze uitgesplitst in
junioren 1 en 2 enjunioren 3 en
4. Daarna was het de beurt aan
Desiree en zij ging van start op
de lkm Masters en ook deze ver-

liep goed alleen de tijd had iets
sneller gemogen maar Desiree
tikte als 2de aan. Bij een Master
afstand telt de tijd bij een seni-

orennummer de tijd dat je achter de eerste aantikt. Laat op de

middag werd er gestart op de
2500m vri.ie slag door Desiree
en deze verliep moeizamer. Desiree verloor het contact met de

kopgroep en heeft de verdere
race samen met een zwemmer
de race afgelegd e tikte als 7de
aan. Daarna halverwege de weg

naar Stadskanaal een hotel genomen zodat het tijdstip s'morgens iets aangenamer zou zijn.
Dus zondag 29 juni werd er gestart in Stadskanaal en als eerste
was nu Pieter Pijnenburg aan de
beurt voor de 2500m schoolslag
heren. Pieter zwom een mooie

race maar kon het niet bijhouden in de eindsprint en tikte als
3de aan. Daarna was Rick aan de

beurt voor de lkm r,,rije slag en
ook hier werd weer een mooie
race weggezet en Rick pakte weer

een 2de plaats. Daarna ging Desiree van start op de 1km masters
en deze keer werd er een betere
tijd weggezet en weer pakte Desiree de 2de plaats. Daarna brak

de onweer los en werd de wedstrijd stil geleod maar gelukkig

kon hij na een half uurtje weer
hervat worden. Rick was inmiddels naar de voorstart voor de
1km schoolslag en hier ging hij
goed mee met de rest en pakte
bij de junioren 1 en 2 een lste
plaats dus de volle punten. Om
16.00 uur was de laatste afstand
aan de beurt de 3km vrije slag

dames en hierop pakte Desiree
een 5de plaats. Volgend weekend zal er gestart worden in Oss
een Brabant wedstrijd en vanuit

de Warande zijn er dan maar
liefst 16 zweÍlmers aanwezig en
de dag erna zondag 6 juni wordt
er gezwornmen in Sluis.

