
Warande presteert
goed in Open water

Zaterdag 13 september was er
de laatste open water wedstrijd
van dit seizoen dus ook wer-
den de klassementen uitgereikt.
Maar eerst werd er gezwommen
in Sleeuwijk en Rick Embregts
en Nicko Kamphuis mochten de
spits afbijten op de 1km vrije slag
junioren. Het werd een mooie
race en Rick tikte als lste aan
bij de junioren I en 2 en Nicko
pakte de 4de plaats en 2de van
Brabant. Daarna was het de beurt
aan de meiden en ook deze gin-
gen goed. Lene Doomen pakte de
5de plaats, Fleur Koreman 9de,
Marit van Uijen llde en Amy de
Veth 14de. Ondertussen waren de
heren alweer vertrokken voor de
1km en al ging het in het begin
wat moeizamer Rob Kamphuis
kwam op een mooie 13de plaats
binnen en 3de van Brabant. Ook
Desiree Emmen was inmiddels
van start op de 1km en ook Desi-
ree had het even zwaar deze keer
met het erin gaan maar daarna
zwom ze een mooie race en tikte

als 5de aan en 3de van Brabant.
Na een tijdje was het de beurt
aan Dion Staal en Max Embregts
voor de 500m en ook beide jqn-
gens zwommen goed. Dion pakte
een 6de plaats en 4de van Brabant
en Max werd 7de en Sde van Bra-
bant. Daarna was Rick, Nicko en
Lene weer aan de beurt maar nu
op de 500m schoolslag en Rick
zwom hierop naar een 2de plaats
en lste van Brabant bij de junio-
ren 1 en 2, Nicko won de gewel-
dige eindsprint en pakte de lste
plaats bij 3 en 4. Lene kwam na-
tuurlijk bij de meisjes uit en Le-
ne pakte een Sste plaats en 4de
van Brabant. Daarna mochten de
masters van start op de lkm wije
slag en deze km voelde een stuk
beter bij Rob en Desiree als de
km s'morgens. Rob pakte in zijn
klasse de 6de plaats en 3de van
Brabant, Theo Doomen werd 13de
en 7de van Brabant. Bij de dames
pakte Desiree een lste plaats en
Marjan Smeets werd 2de in haar
categorie en lste van Bra. Pieter

Pijnenburg sloot de rij met de
2km schoolslag en na een niet al
te spannende race tikte Pieter als
3de aan en 2de van Bra want daar
was alles al bepaald voor het klas-
sement,
Daarna was het wachten op de
klassementen want die werden
daar ter plekken berekend en dat
was zeker de moeite waard. Voor
het Brabant klassement moest je
4 wedstrijden hebben gezwom-
men en voor Nederland was ver-
schillend de junioren bijvoor-
beeld 10 km in totaal maar bij de
heren en dames was dit 40km.
Bij de minioren werd Dion 4de
van Brabant en Max 7de. Lene
werd 4de van Nederland en 2de
en Brabant in het vrije slag klas-
sement bij de junioren en op de
schoolslag 9de van Nederland en
5de van Brabant. Fleur werd 6de
in het Brabant klassement, Marit
9de en Amy I0de. Bij de jongens
junioren I en 2 werd Rick 2de
van Nederland op de vrije slag
en Schoolslag en op beide afstan-
den Brabants kampioen. Max Bo-
termàns werd 7de van Brabant.
Nicko werd bij 3 en 4 3de van
Nederland en 2de van Brabant
op de schoolslag. Pieter zwom
zijn schoolslag klassement vol en
werd hierop 2de van Nederland
en van Brabant. In het master
klassement pakte Pieter de lste
plaats van Nederland in zijn cate-
gorie. Desiree pakte de 9de plaats
van Nederland in het wije slag
klassement en 4de van Brabant en
in het master klassement werd ze
Nederlands en Brabants Kampi-
oen. Marjan werd bij de masters
in haar categorie 4de van Neder-
Iand, Theo 6de van Nederland en
Steef Bekker pakte de 2de plaats
in zijn categorie. Als vereniging
werden we 8ste van Nederland en
2de van Brabant dus we kunnen
terug kiiken op een mooi seizoen.


