
Rick Embregts en
Pieter PUnenburg schitteren
Maandag3 augustus was het zover voor Pieter met 6 an-
dere sclioolslag zwemmers. Om de schoolslag te promo-ten
in het open waier (de meeste zwemmen wije slag ) werd er
maandagmorgen al vïoeg gestart en wel in Medemblik om in
schoolslàg naar Stavoren te zwemmen en weer te_ru-g-. Dus op
en neer in tret lJsselmeer. Er werd telkens een half uur ge-

zwommen en dan gewisseld en de heren deden er 13 uur 42
minuten en 10 sec. over. Het werd een zeer geslaagde actie.

Woensdag 5 augustus stond de

eerste zeetocht oP de kalender
voor Rick Embregts, Desiree Em-

men en Rob Kamphuis. Dit is een

reeks van 4 en al deze zeetoch-
ten worden georganiseerd door
zwemmen langs Walcheren met
Thierry Potin. De zeetocht zou
zijn Oostkapelle - Domburg maar
door de stroming werd het omge-
draaid en werd er gestart in Dom-
burg en gefinisht in Oostkapelle.
Het was mooi weer en een grote
drukte in Domburg zowel met
zwemmers maar ook met vakan-
tiegangers. Om 18.45 gaf ThierrY
het fluitsignaal en vertrok de ge-

hele groep richting Oostkapelle.
Alle begeleiders gingen met de
auto naar de finish. In Oostka-
pelle aangekomen waren de eer-

ste zwemmers als stiPjes te zien
maar al snel kwamen ze dtchter-
bij en wat bleek Rick kwam als
eerste aangezwommen een juni-
oren zwemmer die het hele veld
achter zich laat. Zelf kon Rick het
nauwelijks geloven dus met wat
aanmoediging begon hij het laat-
ste stuk hard te lopen want oP het
strand bij ThierrY werd de klok
pas stil gezet. Met een tijd van
39 min. en 4 sec. kwam Rick all-
in iste binnen dus bij de junioren
pakte Rick natuurlijk ook de lste
plaats. Ook Desiree kwam goed
binnen een minuut achter Rick
en als 2de dame dus ook Desiree
mocht op het podium. Voor Rob
kamphuis was dit de eerste keer
en het was toch wel zwaar zei hij
achteraf vooral het lopen in zee
en uit zee maar ook Rob kwam
op een mooie 59ste plaats bin-
nen. Zondag I augustus was De

Warande te vinden in Breda oP de

2de singeltocht en ook hier wer-
den heel wat podiumplaatsen ge-

zwommen. Deze wedstriid telde
mee voor zowel het Nederlands
klassement als het Brabant klas-
sement. Als eerste waren de ju-
nioren jongens aan de beurt voor
de lkm wije slag en in de klassen
junioren I en 2 werd Youri Huij-
bregts 12de en 5de van Brabant,
Dion Staal pakte de 13de plaats
en 6de van Brabant en van Fer-

ron Huijbregts was bij het stukje
schrijven nog niet bekend. In de

klasse junioren 3 en 4 pakte Rick
een 5de plaats en 3de van Brabant.
Daarna was het tijd voor het team
event en dit werd samen gezwom-
men door Desiree, Nicko KamP-
huis en Rick van De Warande.
Elk team vertrok oP het startsein
om na lkm weer te finishen, als
de derde zwemmer van het team
aantikte werd de tijd stil gezet.
l,ladat iedereen had gezwomrnen '- weelrzullen er zwemmers starten
kon De Warande hun lste plaats .-in Heeriansdam en in Huizen..
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op gaan halen een Iekkere taart.
Daarna was het de beurt aan Fer-

ron voor de 500m wije slag mini-
oren 4, 5 en 6. Het was geen fijne
race zei Ferron achteraf maar hij
pakte toch een mooie 7de Plaats
en 4de van Brabant. Daarna gin-
gen Max Embregts, Dion, Youri
en Nicko van start oP de 500m
schoolslag junioren. De jongens
waren goed weg en na een mooie
race pakte bij de junioren 1 en 2

Youri de 6de plaats en 3de van Br,

Dion de Sste plaats en 4de van Br

en Max de 9de plaats en 5de van
Br. Nicko zwom ook een strakke
race en pakte bij de junioren 3 en

4 een 2de plaats en 2de van Br.

Daarna was het de beurt aan de

masters en ook deze deden goe-

de zaken en zwommen alle drÍe
naar het podium. Bij de heren oP

de lkm gingen van start Rob en

deze pakte in de categorie 40+ de

2de plaats en 2de van Br en Steef
Bekker pakte in de categorie 60+
ook een 2de plaats en lste van Br.

Desiree uitkomende bij de master
dames 20+ werd All-in lste dus
ook van Br. Daarna was Pieter en

Nicko aan de beurt voor de 2km
schoolslagen ook hier werden
weer goede zaken gedaan. Nicko
pakte bij de jeugd de lste Plaats
dus ook van Br en Pieter werd bij
de heren 3de en 2de van Br. Als
laatste was de 2km vrije slag aan

de beurt en hier kwamen aan de

start Rob en Steef bij de heren en

Fleur Koreman en Desiree bij de

dames. Bij de heren Pakte Rob
een 9de plaats en 4de van Br en
Steef werd 15de en 6de van Br.

Bij de dames ging het ook goed
en pakte Fleur een 4de Plaats en

3de van Br bij de jeugd en Desi-
ree sloot af met een PodiumPlaats
want die werd 3de en 2de van
Br. Er kon dus op een mooie dag

'' worden terug §ikeken. Volgende


