Een zeetocht,

Scheerwolde en Stad s kanaal..lk

... DE WARANDE ZWEMT

HET ALLEMAAL.

Woensdagavond 24 juni was Desiree Emmen en Rick Embregts
te vinden in Kattendijke voor de
eer'ste zeetocht van Kattendijke
naar Wemeldinge. Een tocht van
3,8 km. Desiree en Rick wisten

een wedstrijd in Scheerwolde en
hier kwamen 4 Warande zwemmers aan de start qn 5salmige

op meerdere progremma's. Als
eerste was Pieter Pijnenburg aan
de beurt voor de 1500m school-

niet goed wat ze wilde wel of

slag en jammer genoeg waren
hier maar twee deelnemers voor
ingeschreven. Pieter zwom een

niet zwemmen enin zwemPak of
wetsuit. Maar daar aangekomen

plaats.

was de beslissing al snel gevallen
het water was 17 graden en het

zonnetje scheen dus het werd
zwemmen, Desiree met zwempak en fuck in zijn wetsuit. Het
erin gaan was even fris maar het
werd een heerlijke tocht. Desiree
en Rick kwamen in een goede

groep te liggen en na 40 mil.
en 15 sec hadden ze de tocht er
weer op zitten en kwam Desiree
als 2de dame binnen en Rick
als 7de heer. Iedereen kreeg bij
aankomst een mooie handdoek
en na de prijsuitreiking en een
lekkere versnapering was het
weer tijd om huiswaarts te keren. Op zaterdag 27 juni was er

Daarna was het de beurt aan
Rick en fuck grng voor de 1500m

vrije slag. Rick had een goede
start en met wat aanmoediging
vanaf de kant want er waren er
mee gelopen tikte Rick als 7de
aan weer iets sneller als het vorige weekend. Rond het middag
uur was Desiree aan de beurt

voor de 1km masters. Desiree
was goed weg maar bleef heel de
weg bij drie zwemmers hangen
dus het moest op zijn laatst van
de eindsprint afhangen. Deze

werd al vroeg ingezet en met
alles geven tikte Desiree mooi
als lste aan. Daarna was het de

beurt aan Max Embregts en die
dsP
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mooie race en pakte een 2de
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ging voor de eerste keer de

schoolslag proberen. Het wi
ver zei hij achteraf en was z€
niet helemaal tevreden mar
zijn race zag er goed uit en
werd hij moe hij bleef zijn sli

mooi afmaken en pakte een 7t

plaats.
Op het einde van de middag w
Desiree weer aen de beurt voi
de 2500m wije slag en die wi
bij de staft goed weg en al wilt
er twee zwemmers van door i
les bleef eraan hangen en na e(

mooie tijd van 32 min. 49 s,
tikte Desiree als 4de aan. Piet
sloot de rij met de 500m schot
slag tijdrace en zoals was v€

wacht pakte Pieter hierop de ls
plaats. Op zondag 28 juni git
Pieter van start oP de 2500

schoolslag in Stadskanaal en or
hier waren jammer genoeg ma

weer twee deelnemers ingeschr
ven. Pieter zwom wel een moc

race en pakte de 2de plaal
Komend weekend ziin er me(
dere zwemmers van De warant

te vinden in Oss (Lithoiien)

eerste Brabant wedstrijd en
wordt in Sluis gestart.
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