
Brabant wedstrud
voor Warande zwemmers
Zaterdag 4 juli waren veel brabant
zwemmers afgereisd naar Lithoij-
en of te wel Oss zoals hij onder de
zwemmers nog steeds genoemd
wordt. Het open water is al een
tijdje bezig maar voor het lande-
lijk klassement zwemmen maar
een paar zwemmers maÍu nu was
er dus een wedstrijd die en voor
het Nederlands klassement telt en
voor het Brabant klassement. Het
zou een warme dag worden dus
ook de zonnecrème en heel veel
flessen water gingen mee. Als eer-
ste waren de jongens aan de beurt
voor de lkm vrije slag. Aan de
start verschenen Max Boetermans,
Dion Staal en Rick Embrègts. Aan
de voorstart was het allemaal nog
wat rommelig en de jongens wis-
ten nou niet precies wat ze moes-
ten zwemmen maar het startsein
werd gegeven en weg waren ze. Bij
de junioren I en 2 werd Max 6de
en 4de van Brabant en Dion 10de
en 7de van Br. Rick uitkomende
voorjunioren 3 en 4 pakte de 7de
plaats en 2de van Br. Daarna was
er de start voor de heren masters
lkm vrije slag en toen ging het
opvallen de zwemmers waren weg
en bleven maar het bleek dat de
baan te lang was. Maar Rob kamp-
huis en Steef Bekker hadden een
goede race gezwo[rmen al von-
den ze het inderdaad wel erg lang
duren. Rob pakte in de categorie
40+ de 2de plaats en ook van Br
en Steef categorie 60+ werd 1ste.
Ook de meisjes junioren 1, 2 en
3 gingen voor de 1km vrije slag
en ook Marit van Uijen en Amy
de Veth hadden er zin in. Beide
zworrlmen een mooie race voor de
eerste keer weer in het open wa-
ter en Marit pakte de 17de plaats
en 4de van Br en Amy werd 20ste
en 7de van Br. Desiree Emmen en
Marjan Smeets sloten de rij met de
Ikm masters want daarna zouden
ze eerst de baan in gaan korten.
Desiree zwom ook een mooie race
en tikte als 2de aan in de catego-
rie 20+ en als lste van Br. Marjan.
Smeets vond het zwaar maar pak-
te in haar categorie 40+ een mooie
4de plaats en 2de van Br. Nadat

de baan weer klopte gingen de
prograrnmars weer verder en Max
Embregts en Nicko kamphuis kon-
den beide naar de voorstart voor
de 500m schoolslag. Max uitko-
mende bij de junioren 1 en 2 pak-
te een mooie lste plaats en Nicko
deed precies hetzelfde maar dan
bij de junioren 3 en 4. Op de 1km
schoolslag kwam weer Nicko aan
de start maar nu samen met Pie-
ter Pijnenburg. Nicko kwam nu
uit voor de jeugd en na een mooie
eindsprint pakte Nicko de 2de
plaats en lste van Br. Pieter deed
hetzelfde maar dan bij de Heren
2de en lste van Br. Daarna was
het tijd voor de 1 km tijdrace wije
slag. De zwemmers gaan op volg-
orde van tijd te water. Dus eerst
de langzaamste en dan telkens 30
sec. later de volgende zwemmer.
De snelste zwemmer start dus
als laatste en met een beetje pech
moet hij dan 4 min. inhalen om
bij de eerste startzwemmer aan
te komen een klus die bijna niet
te doen is. Later wordt de uitslag
wel met de gezwommen tijden
geplaatst. Bij de heren ging Rob
van start op deze afstand en na
veel last te hebben gehad van een
bootje kwam Rob toch als 9de aan
en 5de vàn Br. Bij de dames gin-
gen Fleur Koreman en Desiree van
start. Fleur zwom een mooie race
en tikte als 9de aan en 4de van
Br, Desiree pakte de 3de plaats en
werd lste van Br. Pieter en Nicko

zwommen ook de tijdrace maar
dan de lkm schoolslag en hierop
pakte Pieter de 3de plaats en 2de
van Br. en Nicko de 4de en 3de
van Br. Na een mooie dag zon en
heel veel warmte stond zondag 5

juli Sluis op het programma. Daar
was het heel bewolkt en heel wat
kouder maar de zwemmers gin-
gen er weer voor. Als eerste mocht
nu van start Pieter op de 2500m
schoolslag en hierop pakte Pieter
de 2de plaats. Daarna was het de
beurt aan Rob en Desiree voor de
I km masters. Rob pakte in zijn
categorie een 2de plaats en Desi-
ree deed hetzelfde in haar catego-
rie. Max Embregts en Nicko gingen
weer voor de 500m schoolslag
en nu pakte Max de 4de plaats
bij de junioren I en 2 en Nicko
werd jammer genoeg gediskt. De-
siree ging daarna in de regen van
start op de 2500m vrije slag en
na een race waar ze eigenlijk heel
de tijd alleen had gelegen tussen
twee groepen in pakte ze een 7de
plaats. Rick ging voor de lkm wije
slag junioren. Na een mooie start
en goede race zakte hij een 200m
voor de finish in zodat er nog wat
zwe[rmers voorbij gingen en Rick
pakte uiteindelijk de 6de plaats.
Pieter zwom een mooie race op de
lkm masters schoolslag en werd
1ste. Als laatste zou Desiree, Rick
en Nicko het teamevent zwe[rmen
maar jammer genoeg door de on-
weer werd de wedst4id gestaakt.


