
PodiumPlaats en voor Warande zwemmers

Zaterdag 12 juti stond
ftii""Èó""."nland oP de ka'
iËilaèiÈil ae meesté bekend
als Suii'en.

Ns eerste mocht Pieter Pijnen-

b*g uut start oP de 2km school-

*Ë"" dit werd een diskwalifica-

ti"ISii d. schoolslag telt name-

iiit aË r meter afstand regel en

Pieter had zich daar niet aange-

houden. Schoolslag zwemmers

,*"*"" graag in een "treintie"

maar d.an mag je niet bii ie voor-

n*s"t oP de benen gaan liggen'

ó"ait a was Rick Embregts aan

de beurt en die ging als eerste

lou., tru.t oP de lkm wije slag

;;;";" eing niet lekker vond

ti.X *uu. niit Pakte wel de 3de

tfu^tt. Daarna was Steef Bekker

àan de beurt voor de lkm mas-

i.rt 
"rl. 

d.eze verlieP goed alleen

*ut it""f deze keer wel te snel

dÀ zijn eindsprint begonnen dus

hii tikie aan maar was nu wel erg

*àÀï"* Steef Pakte wel de 3de

pf"utt l" de categorie 60 +' Ook
-o.tit"" 

ging van start oP de lkm

masters en deze lieP niet
soed maar de Qid was niet

ïerkeerd en Desiree Pakte

de 2de Plaats bij de 20 tot
en met 29 jaar' Daarna
was het weer de beurt aan

Pieter voor de 500m tijd-
race en hieroP Pakte Pieter

een 3de Plaats' Rick ging

ook van start óP de 500m

schoolslag maar dan bij de

iunioren en Rick Pakte een
12de plaats. Desiree sloot
de rij met de 2km vrije
slag en deze verlieP beter

voór haar gevoel en met
em mooie tijd Pakte Desi-
'ree een 7de Plaats'
Zondag 1+ iuli was er de

Ètto.Ét en vijf Warande

zwemmers hadden zich
hiervoor ingeschreven'
Ie hebt dan als oudere de

Leus 6km of 2km over de

Iektocht maar aI onze zweÍlm€rs
;i"-; voor de 2km' De 2km

Ëiuit uu.t*t een zandafgravÍng
in Beusichem en ze zwemmen

àuo tu* Culemborg' Als eerste

mochten Nicko KamPhuis en

Lene was het niet helemaal goed

verloPen want die was een steen

i.-e.íe.to-.n maar Lene Pakte

iàin.ï" 5d,e Plaats' Theo zei taxi

iïio.tit.. draagt een badmuts

*.i ""*rrr.. 
18) kwam voorbii

ik kon alleen niet aanhaken maar

ïilÀ" t*"* oP een mooie 6de

piaats Uinnen en DesÍee had een

ïiin. to.t t gezwommen en kwam

Jt f t,. Uinnen bij de dames' De

,rr.rrrtett t rooan dus weer worden
'seteld en iedereen die ook voor

Ëet Nederlandse klassement
zwemt is ongeveer oP de helft'
;;;* de junioren is dit Skm

tu* O. senióren hebben er al 20

I* of -..t oP zitten' Volgende

week wordt er gestart oP zater-

à"n i" Amsterdam oP de bos-

baàn en oP zondag in Amster-

àu* oP de-GaasPerPlas'-o-9\ is.er

oo ,orOug de oversteek Vlissin-

Ëil -ïi.ír..os die nog eenmaal

Ë.r*or*"tt gaat worden'

-

Rick van start kort daaroP Lene

Doomen allemaal bij de jrinioren'

óuurru was het even wachten

o"À.u."t 10 min en toen mocht

ír,Ëo ooo*".t heren en als laat-

ri" ging Desiree van start bij de

dames. Omdat ze nu niet starten

"t fi.titfr.t, 
oP dezelfde locatie

ào.tt." de begeleiders met de

uoto .t"ut Culemborg om daar

,o .n.t mogelijk bij de finish te

komen.
i'ri.fà "" 

Rick hadden niet echt

ril" n.r*o*en zeiden ze ach-

iËrut] ir. heb heel de Lek gezien

,"ii.ri.t" ik wist niet waar ik
*ut *u", Nicko tikte toch als

àà. u* bij 3 en 4 en Rick Pakte

àÀ" io. Ptàats uii 1 en 2 ook bij


