Goud Remco Althuis oP NK open water
door Sascha Kerschot

Een kwartiertl'e later werd Carina

ZWEMMEN - Remco Althuis van het
Bredàse SBC 2000 heeft zaterdag

Spronk van De Vennen uit Donsèn veertiende in r.zo.r7,8o.

Eindhoven tekende voor de organisatie van het NK oPen water.
Daarnaast werd gisteren ook de

ëirteren kwam thuiszwemmer

83e

de ook aardig in de buurt van een

meít óoken gisteren 45o deelnemers van 116 verenigingen in het
rz sraden koude water van het
wïttretminatanaal. Onder hen
ook regionale zwemmers van

in Oirschot goud veroverd oP de 5
kilometer vriie slag bii het NK
oDen water zwemmen. Gisteren,
op de tweede NK-dag bii De Warànde in Oosterhout, haalde Pieter
Pijnenburg van de organiserende

vereniging zilver oP de 3000 meter
schoolslag.

Op de eerste NK-dag in Oirschot
slöeg Althuis toe oP de vijf kilometèr vriie slag. Na ruim een uur
z.wemmen finishte Althuis als eerste (r.oz.z8,o5). Bij de vrouwen

won Leonie van Noort (WVZ)'

Pieter Pijnenburg van De WaranNederlandse titel. In het Wilhelminakanaal bii Oosterhout tikte
hil op de 3ooo meter schoolslag
als tweede aan in 46.57.25. Het
goud ging naar Tim van den Berg

ían UNC oordrecht (+6.ss.6s)'
Iordy Jongenelen van het Roosendaal3e Aquadream eindigde als

vierde op dit,nummer. Bii de
vrouwen ging de titel naar Suzanne Brummel van LZr886'
Het was een druk w"gekei4d.e vagl
De Warande, dat samen met PSV

Dopharma OPen Waterwed-

striid sehouden. Voor dit evene-

SBC 2ooo

uit Breda, De Vennen

uit Dongen, DIO uit Etten=Leur
en De Warande zelf.
Op de r5oo meter vriie slag dook
opnieuw Remco Althuis oP als de
srote winnaar, met twee secon-

i.nuoottptong op de nummer

twee. Melvin Prins, eveneens van
SBC zooo,

finishte

als zesde.

Bii de vrouwen zwommen in de

ieusdcatesorie Nadia Woïtel en
's"r"rre
u"rï Gelder, beiden uitkomend voor DIO, resPectievelijk
naar een zesde en zevende Plaats.
Bij de senioren wist Desiree Emmen van De Warande een toP-loklassering af te dwingen: zij eindisde als achtste.
oi de rooo meter schoolslag wist

thuiszwemmer Pieter Peiinenburg wel nipt winnen van zijn
concurrent oP het NK nummer

3ooo meter schoolslag, Tim van
den Berg. Piinenburg kloPte van
den Berg met een verschil van 35
honderdste van een seconde en
mocht zich rpet een eindtijd van
t6.\4lo de winnaàr noenien.
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