
Warande zwemmers
zijn overal te vinden.
Woensdag 2 juli was er de eerste zeetocht van dit seizoen
en deze keer werd er gezwommen van Kattedijke naar
Wemeldinge. Er kwamen maar liefst 120 zwemmers aan
de start en ook Rick Embregts en Desiree Ernmen van De
warande waÍen erbij. De tocht had een lengte van 3,8km
en dit was ook wel te voelen zei Rick achteraf maar beide
zwommen de tocht goed uit al was het wel zwaar. Desiree
kwam als 9de all-in binnen en als 2de dame en Rick kwam
als lOde all-in binnen en als Sste heer maar Rick was wel
de jongste.

Zaterdag 5 juli was er een open
waterwedstijd in Macharen voor
de meeste bekend als Oss dus
een Brabantwedstrijd. Ook van-
uit De Warande waren er deze
keer veel starts dus dat was wel
gezellig want het weer zat niet
mee maar dat maakte de zwem-
mers wel goed. Veel regen en
wind dus na het zwemmen was
het snel omkleden om wat warm
te blijven. Ook was het in het
begin wat rommelig doordat
er een half uur eerder werd ge-
start maar zoals altijd kwam al-
les weer goed. Als eerste gingen
de lkm masters van start en die
hadden we vier. Steef Bekker,
Theo Doomen, Marjan Smeets
en Desiree. De races verliepen
goed en Theo werd 7de en 4de
van Brabant (40-49), Steef werd
3de en lste van Br. (60-69),
Desiree werd 3de en lste van
Br.(20-29) en Marjan werd 4de
en lste van Br(40-49). Daarna
waren de junioren aan de beurt
en bij de jongens 1 en 2 werd
Rick Embregts 2de en lste van
Br en Max Botermans pakte de
10de plaats en 6de van Br. Bij
de meiden junioren 1,2 en 3 was
de groep helemaal groot en hier
werd Lene Doomen 4de en 3de
van Br, Fleur Koreman 10de en
6de van Br, Amy de Veth 15de
en 9de van Br en Marit van Uijen
pakte de 16de plaats en de 10de
van Br. Pieter Pijnenburg ging

Nicko Kamphuis

voor de 2km schoolslag bij de
heren en Pieter pakte een 3de
plaats en 2de van Br. Daarna was
Rick weer aan de beurt voor de
lkm schoolslag en deze ging
hgm goed af en pakte een lste
plaats ook Nicko Kamphuis ging
goed en hij pakte de 3de plaats
en 2de van Br bij de junioren 3

en 4. Ook Lene ging hierop van
start bij de meiden junioren 2 en
3 en Lene werd 6de en 3de van
Br. Fleur ging nogmaals van start
op de 500m wije slag jun.ioren
2 en 3 en hierop pakte Fleur een
Sde plaats en 3de van Br. Daar-
na waren de twee jongste aan
de beurt Max Embregts en Dion
Staal bij de minioren 4, 5 en 6 en
deze twee mannen gingen van
start op de 500m wije slag. Dion
pakte de 11de plaats en Sde van

Lene Doomen

Br en Max weril 12de en 6de van
Br. Pieter zwom de lkm masters
(20-29) schoolslag en Pieter pak-
te een mooie 2de plaats en lste
van Br. Als laatste ging Desiree
van start op de lkm tijdrace in
groepen en hierop pakte Desiree
een 5de plaats en 3de van Br.
Dus de eerste van de zes Brabant
wedstrijden is gezwommen. Je
moet er wel vier zwemmen om
met het Brabant klassement mee
te mogen doen.
De volgende dag zondag 6 juli
werd er gestart in Sluis dus dat
was vroeg uit de veren om op
tijd aanwezig te zijn. Als eerste
was Desiree aan de beurt voor de
Skm. Het was zwaar maar Desi-
ree tikte met een mooie tijd als
4de aan. Ondertussen was Pieter
alwèer van start voor de 2500m
schoolslag en achteraf kwamen
Desiree en Pieter elkaar nog te-
gen maar tijd voor een praatje
was er natuurlijk niet. Ook Pie-
ter ging weer goed en tikte als
2de aanr Theo ging voor de lkm
masters en dit ging hem goed
af. Daarna was het de beurt aan
Nicko voor'de 500m schoolslag
en Nicko ging goed en bij het
keerpunt nam Nicko het over en
tikte als I ste aan. Pieter ging nog
een keer van stÍut en nu voor de
lkm masters en ook deze ging
goed en weer een 2de plaats.
Vandaag sloot Lene de rij met de
lkm wije slag en Lene pakte een
6de plaats. Volgend weekend zal
er.gestart worden in Mijnshee-
renland en de Lektocht.


