
Weekendje Noord Hol land
voor De Warande

Drie Warande zwemmers waren
het gehele weekend te vinden
in Noord Holland waar zij hun
kilometers weer zwo[lmen. Za-

terdag 26 juli waren Pieter Pii-
nenburg, Rick Embregts en,De-
siree Emmen te vinden in Anna
Paulowna dat was dus woeg uit
de veren om daar op tijd weer
te staan. Als eerste mocht Rick
van start op de lkm lT ije slag
junioren en deze verliep niet
helemaal naar wens van Rick.
Het zwemmen ging Rick goed
af maar hij kon geen rechte lijn
houden en daardoor heeft hij
zo goed als heel de baan gezien
maar zijn tijd was goed en Rick
tikte als 2de aan. Daarna mocht
DesÍee meteen van start op de

lkm masters en deze verliep
wel goed en met een mooie tijd
en een 2de plaats tikte Desiree
aan. Pieter ging vandaag voor de
3km schoolslag en al had hij wel
wat last van de zijwaartse golfjes
Pieter pakte toch een mooie 2de
plaats. Daarna was het weer de
beurt aan Desiree voor de 3km
wije slag dames en dit zou ge-
zwommen worden in twee rond-
jes. In het eerste rondje riep De-
siree nog ik heb het gehad hoor
maar toch zwom ze nog het gat
dicht naar het groepje voor haar
en tikte ze als Sde aan. Rick
sloot de rij met de lkm school-
slag en deze zwom Rick perfect
en met een minimaal verschil op
nurlmer 1 tikte Rick als 2de aan.

Daarna zijn we daar blijven sla-
pen want de volgende dag stond
Medemblik op de kalender. Daar
gingen Rick en Desiree bijna ge-

lijk van start want de 2500m
wije slag werd met een wave ge-

start. Als eerste gingen de heren
van start daarna de junioren jon-
gens dus fuck daarna de dames
dus Desiree en dan de junioren
meisjes en hier zat telkens 1 mi-
nuut tussen. Er werd eerst een
rondje van 500m gezworrmen
en daarna tlvee van een kilome-
ter. Er werd goed gezwommen
en op een gegeven moment lag
Rick bij de groep van Desiree
dus dat zwom voor fuck wel fijn
want de dames zwemmen over
het algemeen wat rustiger met
armen en benen.
Dus kwamen ze deze keer sa-

men biruren en Rick pakte de 2de
plaats bij de junioren en Desi
ree de 4de plaats bij de dames.
Pieter ging voor de 2km school-
slag en deze zwom Pieter eigen-
lijk helemaal alleen. Pieter had
vanaf het begin al zo'n groot gat
gezwommen dat hij alleen zijn
twee kilometer volbracht en als
lste dan ook aantikte. Woensdag
30 juli gaan Rick, Theo en Desi-
ree een zeetocht zwemmen van
Oostkapelle naar Domburg en in
het weekend zijn Pieter, Rick en
Desiree te vinden beide dagen in
Hoorn.


