Mooi NK voor
OZ&PC De Warande
Eerst werd er woensdag 27 augustus nog een laatste zee-

tocht gezwommen en deze keer werd er niet van plaats

naar plaats gezwornmen rnaar de zeemijl voor de kust van
Vlissingen. Rick Embregts en Desiree Emmen waren natuulijk weer van de partij en Rick werd 2de sn gindigde in
het zee klassement ook op de 2de plaats bij de jongens onder de 16 jaar en Desiree lcwam als 4de binnen en eindigde
als 3de in het zee klassement. Beide kunnen weer terug kijken op een paar mooie zee wedstrijden.

schoolslag NK en ook hier wr
weer goed gezwommen. Rl
werd 2de en lste van Br bij

jongens junioren I en'2 enNic
pakte een mooie bronzen pl
op het NK en lste van Br. Le.
uitkomende bij de meisjes jru
oren 2 en 3 pakte een mooie 6r
plaats en lste van Br. Daarr
kwamen weer de gewone afstar
den aan de beurt en op de 50Or

wije slag minioren werd You
Huijbregts 12de en 6de van Br
Dion pakte de 13de plaats e:
7de van Br, Max werd 16de er
10de van Br en Ferron pakte d,
2lste plaats en werd 14de var
Br. Op de lkm wije slag jongenr
jurlioren 1 en 2 pakte Rick d(
lste plaats en Max B werd 7dr
en 6de van Br. Bij de meisjes in

deze klasse werd Lene 4de en
3de van Br, Fleur 6de en 4de van
Br, Marit 14de en 9de van Br en
Amy 1Sde en 10de van Br. Daarna gingen er drie dames van start

op de 1500m vrije slag dames

Op de 2de plaats OZ&PC De warande

Heel het weekend van 30 en 31
augustus stond in het teken van
het NK open water waarvan ook
nog een dag een thuiswedstrijd
was. Op zaterdag was de wedstrijd in oirschot. en daar mocht
als eerste Rick van start op de
2500m wije slag NK. tuck moest
echt alles geven en hield het tot
het einde spannend om met een
nipt verschil de 3de plaats te
pakken en lste van Brabant. Ook
Lene Doomen kwam op deze afstand uit bij het NK en eigenlijk
zonder dat ze het wist pakte ook
Lene de 3de plaats op het NK en
2de van Br. dus voor deze twee

kanjers kon de dag niet meer
stuk. Daarna was het de beurt
aan Dion Staal en Max Embregts

voor de 500m wije slag en ook
deze twee jongens gingen goed

want het weer was slecht en
het water was koud. Dion pakte
de llde plaats en 7de van Bra-

bant en Max werd l4de en 9de
van Br. Na even rust te hebben
gehad was het weer de beurt
aan Rick en Lene maar nu voor
de 500m schoolslag. Rick pakte
bij de jongens.junioren 1 en 2
de 2de plaats en lste van Br en
Lene werd bij de meiden 10de eu
6de van Br. Daarna mochten de
masters van start en bij de heren
kwam Theo Doomen hierop uit
en Theo werd in zijn categorie

op de

lkm

Tile en 4de van Br.

Desiree en Marjan Smeets waren
ook weer van de partij en Desiree werd lste in haar categorie
en Majan werd 2de in haar categorie en lste van Br. Daarna

was de lkm vrije slag aan de
beurt jongens junioren en hierop
pakte Max Botermans een mooie
4de plaats en 3de van Br. Bij de

meiden op deze afstand werd
Marit van Uijen 6de en 4de van
Br en Amy de Veth pakte een 7de

plaats e 4de van Br. Als laatste
ging Desiree nog een keer van
start op de 1500m wije slag en
al viel de regen met bakken uit
de lucht dat het gewoon zeer
deed Desiree pakte tocb nog een
mooie 7de plaats en Sde van Br.
Op zondag was de wedstrijd dus
in Oosterhout ter hoogte van De

Warande en ook hier werden er
NK nummers gezwommen. Als
eerste mocht Steef Bekker van
start op de 3km NK vrije slag
master en Steef pakte in zijn categorie een mooie 3de plaats en
lste van Br. Desiree kwam bij de
dames uit en na een meoie en
spannende race pakte Desiree
een 2de plaats in haar categorie
op het NK en lste van Br. Pieter
Pijnenburg ging van start op de
3km schoolslag NK heren en na
een mooie race pakte Pieter de
2de plaats en lste van Br. Daarna
kwam Rick, Nicko Kamphuis en
Lene aan de start op de 1500m

en hierop pakte Desiree een Sste
plaats en 4de van Br en Lonne en
Maafije Beskers kwamen ook aan
de start en Lonne werd 18de en
llde van Br en Maartje pakte de
19de plaats en 12de van Br. Op
de 500m schoolslagkwam Nicko
aan de start bij de junioren 3 en 4
en hierop pakte Nicko een mooie

lste plaats. Op de 1km schoolslag
heren kwam Pieter weer aan de
start en ook Pieter pakte een lste

plaats. Als laatste was de lkm
masters aan de beurt en bij de
heren kwam Theo aan de start en
Theo werd in zijn categorie 4de en
3de van Br en bij de dames werd
Desiree in haar categorie lste en

Marjan pakte de lste plaats in
haar categorie. De Warande houd
die dag altijd een verenings klassement bij en hierop werd de Wàrande 2de met een lekkere taart.

Alle klassementen kunnen nu
worden opgemaakt en dan zal er
al veel duidelijk worden met nog
drie wedstrijden te gaan waawan
een Brabant wedstrijd.

