
Van een zeetocht

De Warande zwe[lmers waren van
de week weer overal te vind'en.
Woensdag 6 augustus waren Rick
Embregts en Desiree Emmen te
vinden in Westkapelle voor de zee-
tocht naar Zoutelande. Met regen
thuis vertrokken maaÍ in zeeland
brak de zon door dus een mooie
zeetocht in het vooruitzicht. Om
19.00 uur werd het startsein ge-
geven en was iedereen weer op
weg om de 4lm af te leggen. Het
werd een mooie tocht wel wind.
tegen mail naar ongeveer 40 min.
kwamen ze weer binnen Desiree
as 4de dame en Rick werd 3de bij
de jongens onder de 16 jaar. Za-
terdag was er weer een wedstrijd
voor het Nederlandse klassement
en deze keer in Heerjansdam. Als
eerste mocht Desiree van start
op de 3km wije slag en deze was
vrij zwaar door de harde wind
maar Desiree tikte toch nog als
Sde aan. Daarna was het de beurt
aan Pieter Pijnenburg voor de lkm
schoolslag en deze verliep goed en
Pieter pakte een 2de plaats. Steef
Bekker en Desiree gingen als laat-

ste afstand nog voor de lkm wije
slag masters en deze ging een sruk
gemakkelijker nu de wind was
gaan liggen en Steef pakte in zijn
categorie een 2de plaats en Desi-
ree werd lste in haar categorie.
Hier werd tevens voor het goede
doel gezwommen De Daniel de
hoed kliniek en er werd meer dan
€6000,00 opgehaald.
Zondag was er dan de eerste sin-
geltocht van Breda en deze was
heel gezellig en mooi jammer van
het weer. Als eerste mocht Nicko
Kamphuis van start op de lkm
wije slag en na een mooie race
pakte Nicko de 4de plaats en 2de
van Brabant. Ook Lene Doomen
en Fleur Koreman gingen voor de
lkm wije slag junioren maar dan
bij de meisjes en ook hier ging het
goed. Lene pakte een 7de plaats
en 4de van Br. en Fleur pakte een
1lde plaats en 7de van Br. Daarna
kwam voor het eerst Rob Kamp-
huis aan de start bij de lkm mas-
ters en al was het wel ver zei hij
achteraf het was wel een fijne race
en Rob pakte in zijn categorie de

5de plaats zowel van het Neder-
lands klassement als van het Bra-
bants klassement. Daarna was
Nicko en Lene weer aan de beurt
maar nu voor de 500m schoolslag
en ook deze afstand ging goed.
'Nicko werd 3de en 2de van Br en-
Lene pakte een 7de plaats en werd
4de vàn Br. Daarna kwamen de
masters weer aan de beurt maar
nu op de 1km wije slag en.bij de
heren ging van start Steef, Theo
Doomen en Rob en zij kwamen
goed binnen ieder in hun eigen
categorie en Steef werd 1ste, Theo
6de en Sde van Br en Rob pakte
een 3de plaats bij beide klasse-
menten. Bij de master dames was
het Desiree en Marjan Smeets die
aan de start kwamen en ook bij
de dames ging het goed. Desiree
moest wel alles geven maar pakte
daardoor een mooie lste plaats en
Marjan pakte een mooi 6de plaats
en 2de van Br. Bij Pieter ging het
helemaal mis op de 2km school-
slag. In de race werd Pieter aange-
vaten door eenjurybootje. Daarbij
verloor Pieter zijn zwembrilletje
op sterkte en bezeerde hij zijn
hand maar Pieter maakte wel zijn
race af en tikte als 3de aan en 2de
van Br. Als laatste ging Steef en De-
siree van start op de 2km wije slag
en deze verliep bij beide wel goed.
Steef werd 15de en 6de van Br. En
Desiree werd 6de en 3de van Br.
De klassementen kunnen nu weer
worden geteld zodat de zwem-
mers weer weten waar ze staan.
Woensdag 13 augustus zal Desiree
de zeetocht Dishoek - Zoutelande
zwemmen en 24 augustus is er
pas weer een wedstrijd en deze zal
gezwommen worden in Vught.\-


