
Mooi Zeeland weekend voor OZ&PC
Op zaterdag waren de Wa-
rande zwemmers te vinden
in Wilhelminadorp bij Goes
voor hun wedstrijd. Met een
lekkere zonnetje was het
goed vertoeven aan de wa-
terkant en als eerste moch-
ten Rick Embregts en Lene
Doomen naar de start voor
de lkm wije slag junioren.
Rick zwom een mooie race
en pakte een 2de plaats bij
dejngensjunioren I en2 en
ook Lene ging goed en zij
pakte de Sde plaats bii de
meisjes junioren 1,2 en 3.

Daarna waren de masters aan de
beurt voor de lkm wije slag en
deze verliep bij alle drie goed.
Steef Bekker werd in ziin cate-
gorie 2de, Theo Doomen pakte
een 4de plaats en Desiree Em-
men werd lste in haar categorie.
Ook Pieter kwam aan de start bii
de masters maar dan op de lkm
schoolslag en Pieter pakte hier-
op een 2de plaats. Daàrna was
het weer de beurt aan Desiree
maar nu voor de 2km wije slag
dames en na een slechte start
ze lag helernaal klem Iukte het
Desiree toch om na 250m los te
komen en na een 4de plaats te
zwemmen. Pieter sloot de rij met
de 2km schoolslag en ook deze
verliep goed en Pieter pakte een
2de plaats. Zondag 7 september

waren de zwemmers te vinden
in Vlissingen en ook hier werden
weer mooi plaatsen gezwommen.
Als eerste gingen Rob Kamphuis,
Theo, Steef en Desiree van start
op de lkm vrije slag masters.
Rob pakte een mooie 2de plaats
net als Steef, Theo pakte een 4de
plaats en Desiree wederom een
mooie eerste plaats. Daarna was
de 1km wije slag junioren aan de
beurt en Nicko Kamphuis kwam
hier aan de start bij de junioren 3

en 4 en pakte een 5de plaats net
als Lene maar die bij de meisjes
junioren 1, 2 en 3. Pieter zwom
op de lkm masters naar een 3de
plaats en daarna was het weer de
beurt aan Nicko voor de 500m
schoolslag. Je kan zien dan de
schoolslag meer Nicko's ding is

want nu zwom Nicko naar een
2de plaats bij de junioren 3 en
4. Theo ging van start op de 2km
wije slag heren en dit bracht hem
naar een 26ste plaats. Bij de da-
mesfieugd kwam Desiree en Lene
aan de start. Lene zwom een keer
mee in deze klasse omdat ze
volgend jaar jeugd wordt en dit
bracht ze naar een mooi resultaat
want Lene kwam als 4de binnen
bij de jeugd. Ook Desiree vond
de race wel lekker loPen en De-
siree tikte als 6de aan bij de da-
mes. Ook vandaag sloot Pieter de

rij met de 2km schoolslag en na
een mooie race pakte Pieter een

2de plaats. Volgende week is er
nog maar een wedstrijd en wel in
Sleeuwijk en dan worden tevens
alle klassementen opgemaakt.


