Een Brabant wedstrud in
Vught voor OZ&PC De Warande
van de kou,in verband met de
vakantie maar ze kwamen mooi
binnen Dion op een 10de plaats
en 5de van Br en Max op een I lde

plaats en 6de van Br. Daarna was
het weer de beurt aan Nicko en
Rick voor de 500m schoolslag en
hierop pakte Rick bij de junioren
1 en 2 een 2de plaats en lste van

Br en Nicko pakte bij de junioren 3 en 4 een 3de plaats en Zde
van Br. Ook Lene ging op deze
afstand van start bij de meisjes
en Lene pakte een 8ste plaats
en 3de van Br. Daarna was er de

laatste afstand de 1km masters
wije slag en hierop gingen als
Zondag 17 augustus was De wa-

rande te vinden in Vught voor
een open waterwedstrijd. Het Ne-

derlands klassement loopt elke

wedstrijd door maar deze wedstrijd telde ook voor het Brabant
klassement. AIs eerste mocht
Rob Kamphuis en Theo Doomen

van start op de lkm vrije slag
heren en na een lekker rondje te
hebben gezwommen tikte Rob als
19de aan en 3de van Brabant en
Theo pakte een 24ste plaats en
6de van Br. 5 minuten achter de
heren gingen de dames van start
op de lkm en hier kwam Desiree
Emmen dus aan de start en Desiree pakte na een mooie tijd de
6de plaats en 3de van Br. Inmiddels was ook de 2km schoolslag

vertrokken en Nicko Kamphuis
ging daar ook van start. Nicko
is een junioren zwemmer maar

7de plaats en 3de van Br. Bij de
meisjes op deze slag kwam Lene
Doomen als 6de binnen en 3de

deed zomaar een keer mee bij
de heren,/jeugd en Nicko pakte

van Br, Fleur Koreman pakte de
9de plaats en 5de van Br, Marit
van Uijen werd 14de en 7de van
Br. en de jurrioren I hadden ze
deze keer apart gepakt dus Amy
de Veth werd 9de en 3de van Br.

een lste plaats bij de jeugd. Ook
Pieter Pijnenbug grng hierop van
start en na een mooie maar koude race pakte Pieter de 3de plaats

en 2de van Brabant. Op de lkm
slag junioren jongen waren

wije

Rick Embregts en Max Botermans

ingeschreven en beide heren
hadden het wel even koud want

de watertemperatuur was 17,5
en beide kwamen terug van een
warme buitenlandse vakantie.
Maar dit mocht de pret niet drukken en Rick kwam als 4de binnen
en lste van Br en Max pakte de

Daarna was het weer de beurt
aan Pieter en deze keer ging hj
van start op de lkm schoolslag
masters en met een mooie tijd
tikte Pieter als 2de aan en ook
voor Br. Daarna was het de beurt
voor de jongste onder ons Dion
Staal en Max Embregts. Beide
jongens gingen van start op de
500m wije slag minioren 4, 5 en
6 en ook beide hadden wat last

eerste Pieter, Rob en Theo. Pieter pakte in zijn categorie de 5de
plaats en 2de van Br en Rob en
Theo beide in dezelfde categorie
pakte Rob de 4de plaats en lste
van Br en Theo werd 13de en 6de
van Br. Bij de dames gingen Desiree en Marjan Smeets van start
maar jammer genoeg kreeg Desiree een disk. Desiree zou voor
de boei gekeerd hebben wat niet

het geval was en zes zwemmers
die daar s6k 2rr'ommen kwamen
dit bevestigen maar dit mocht
niet baten en Majan pakte in haar
categorie een 7de plaats en 3de
van Brabant. Volgende week is

het NK en dit zal gezwommen
worden op zaterdag in Oirschot
en op zondag in Oosterhout dus
een thuiswedstrijd.

