Koud maar mooi weekend
voor Warande zwemmers

Afgelopen weekend is het
open watercircuit in Nederland van start gegaan.
Het was wel een heel koud
weekend voor de open water zwemmers. Maar je bent
een bikkel of niet dus drie
zwemmers van OZ&PC De
Warande gingen de kou aan

plaats. Op zaterdag was de reis
naar Vriezenveen maar daar was
het al een stuk kouder en sloot
ook Pieter Pijnenburg aan. Als

eerste ging nu Pieter van start
op de 2km schoolslag en met een
goede start was Pieter met nog
een zwemmer weg. Deze hebben

met mooie resultaten.

om beurt kop gezwommen en
Pieter tikte mooi als 2de aan kort
op nrunmer 1. Daarna was het de

Op wijdagavond was.er de eer-

beurt aan Desiree voor de lkm

ste wedstrijd en deze vond
plaats in Leiden. Het was even

masters en na een mooie snelle

hectisch om het georganiseerd
te krijgen want er we.rd natuurIijk overdag eerst nog gewerkt
en naar school gegaan maar toen

om 16.00 uur iedereen gereed
was konden Rick Embregts en
Desiree Emmen naar Leiden. De

eerste afstand was de 1500m
vrije slag en deze werd in een
wave gestart met als eerste de
Heren daarna de.iunioren, de dames en de junioren meisjes. Dus
Rick ging als eerste van start en
was goed weg alleen kon hij geen

aansluiting vinden

bij

de kop-

groep en had hij de pech dat hij

alleen lag maar Rick tikte toch
mooi als Sde aan. Achter Rick
kwam Desiree aan als dame en
met een mooie stafi ging de kopgroep.er met 4 zwemmers van
door. Bij de finish kwam het aan
op een eindsprint en daar pakte
Desiree een mooie 2de plaats 1
sec. achter nummer 1. De tweede afstand was de lkm masters

en ook deze verliep goed en
ook hier pakte Desiree een 2de

start nam ze al snel de kop en dit
bleef zo en pakte ze een mooie
lste plaats.

Voor Rick lag er weer de 1500m
in en na een mooie start moest

hij ook nu de kopgroep

laten

gaan maar deze race veriiep verder een stuk beter dan de dag er.
voor en met meer dan 1 minuut
verbeterde hij zijn tijd en pakte
de Sde plaats. Nadat alles heel

dat ze niet de haven uit mochter
zwemmen het lJsselmeer op. Ol
het Usselmeer was het 14 gradet
en in de haven 16 dus dat map
De afstand was 2500m dus da
werden 5 rondjes van 500m
Rick was goed weg maar het wa
zo koud dat Rick hier heel vee
last van had maar Rick heeft d
race goed uitgezwornmen en ti.k
te als 6de aan. Ook Desiree wa
goed weg maar moest toch hal
verwege de kopgroep laten gaat
en tikte daarna ook als 6de aar
Beide zwemmers waren net eel
ijsklontje. Voor Pieter stond d
2km schoolslag op het progra[r
ma en ook deze verliep voor Pie
ter heel goed. Na een mooie rac
tikte Pieter als 2de aan.

Pieter, Rick en Desiree hebbet
dus een mooi weekend gehar
en de eerste kilometers en pun

erg was uitgelopen ging dé 3km
pas om 18.30 uur van start en
was het dus allemaal nog kou-

ten zijn binnen op naar vol
gend weekend en dan zijn ze t
vinden in Scheerwolde en Stads

der geworden. Désirée zwom een
mooie race met veel kopwerk en
tikte dan ook als lste aan. Pieter ging als laatste van start op
de 500m schoolslag tijd race en
pakte ook een mooie lste plaats.
Na de prijsuitreikingen zijn Rick
en Desiree meteen doorgereden

kanaal.

naar Medemblik want daar zou
de volgende dag gestart worden.
Na een goede nachtrust, lekker

ontbijt en opgewarmd te zijn
mocht Rick en Desiree zich om
11.30 uur melden bij de voorstart. Daar was het water zo koud

