Code Rood verstoort
open waterwedstrud
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Zaterdag 25 juli stond Anna
Paulowna op de kalender voor
de open water zwemmers van

plaats te behalen. Ondertussen

en Desiree tikte als 10de aan.

werd natuurlijk het weer goed

OZ&PC De Warande. S morgens
nog even internet gecheckt of de
wedstrijd wel door ging wegens

kwam toch de mededeling het
slechte weer kwam in een rap
tempo richting Anna Paulonryra

het slechte weer maar er stond
niets op dus de 2 uur durende

dus de prestatietochten wer-

Pieter en Nicko gingen lekker al
kon Nicko moeilijk zijn ritme te
pakken krijgen. Pieter werd 2de
bij de heren en Nicko pakte de
lste plaats bij de jeugd. Nicko
zou eigenlijk nog uitkomen op
de lkm julioren schoolslag en
Pieter op de lkm master school-

reis kon beginnen.
Daar aangekomen stond de zon
hoog aan de hemel en het water
lag er mooi strak bij dit was in
al die jaren nog nooit geweest

want Anna Paulowna staat bekend om zijn golvend water en
altijd de wind vol op het water.
Als eerste mocht Rob Kamphuis
aan de start verschijnen voor
de 1km masters en deze legde

in de gaten gehouden en toen

den gecanceld en de 3km vrije
slag en schoolslag werden naar
voren geschoven. Eerst zou de
3km wije slag starten heren en
dames bij elkaar en daar de 3lon
schoolslag meteen achteraan.
Voor Desiree en Rob niet gunstig
want die waren er nog maar net
uit. Dus andere cap ( badmuts )
op en die konden meteen weer
naar de voorstart.

een was gefinisht brak het weer

los en was het een heel gedoe
om thuis te komen want op de
A9 lagen drie bomen om dus de
terug weg duurde erg lang maar
alles is gelukkig goed gegaan.
Maandag 3 augustus gaat Pieter

met zes heren het IJsselmeer
Ook Pieter Pijneburg en Nicko

hij goed af en pakte een 3de Kamphuis moesten
plaats in zijn categorie. Desiree
Emmen startte vlak achter Rob
aan op de lkm masters dames
en wist in haar categorie de 2de

slag maar na de 3km werd de
wedstrijd gestaakt. Nadat ieder-

melden

voor de 3km schoolslag. Zolvel
Rob als Desiree zwommen geen
goede race het was te kort op elkaar. Rob pakte een 20ste plaats

over in schoolslag, woensdag
5 augustus gaan Rob, Rick en

Desiree een zeetocht zwemmen
van Domburg naar Oostkapelle
en zondag is er de singeltocht in
Breda een Brabant wedstrijd.

