
Mooie tijden en plaatsen voor OZ&PC
Zaterdag 15 augustus was er
weer een ploeg open water
zwemmers van De Warande
te vinden in Heerjansdam.

AIs eerste mocht Desiree Emmen
van start op de 3km vrije slag
dames senioren open en na drie
rondjes van lkm kwam Desiree
met een mooie tijd als Sde bin-
nen. Na een 45 min. rust mocht
Desiree weer van start maar nu
op de lkm vrije slag dames se-
nioren maar ook Rob Kamphuis
mocht hier aan de start verschij-
nen maar dan bij de heren seni-
oren. Rob kwam moeilijk in zijn
slag maar na een 400m ging het
beter en tikte hij als 15de heer
aan. Desiree had een mooie start
maar geen fijne race en tikte we-
derom als Sde aan. Daarna was
het de beurt aan Rick Embregts
voor de lkm wije slag junioren
3 en 4 en na een mooie start
Iag Rick tot aan het keerpunt
op een mooie 4de plaats na het
keerpunt zakte Rick jammer ge-
noeg terug en tikte als 6de aan
met wel een mooie tijd. Pieter
Pijnenburg ging voor de lkm
schoolslag heren senioren en na
een mooie race tikte Pieter als
2de aan. Op de 500m school-
slag kwam zowel Max Embregts
aan de start als Nicko Kamp-
huis. Max had een mooie start
en lag lang derde maar na een
trap in zijn zij was hij even uit
balans en kwam vierde te liggen.

Max heeft nog wel alles gegeven
maar tikte toch als 4de aan met
een hele mooie tijd bij de juni-
oren 1 en 2. Nicko had ook een
goede stat en vanaf het begin tot
aan het eind lag Nicko op kop en
tikte dan ook als lste aan bij de
junioren 3 en 4. Daarna lo,rramen
Rob en De§tee weer aan de start
maar nu op de lkm masters.
Beide zwommen een mooie race
en tikte beide als 2de aan in hun
eigen categorie. Na even te heb-
ben uitgerust was het tijd voor
de 4x250m wije slag estafette.
Als eerste mocht Rob van start,
Desiree nam dit over daarna
Rick en Nicko maakte het af en
er werd hard gestreden door alle
vier ook de aanmoediging was er
en het resulteerde in een mooie
lste plaats.
Zondag 16 augustus was er een
wedstrijd in Huizen en hÍer kwa-
men aan de start Pieter, Nicko en
Rob. Als eerste was Pieter aan de
beurt op de 2km schoolslag en
deze ging weer als vanouds een
mooie race en tijd en een 2de
plaats. Daarna was het de beurt
aan Nicko en Nicko had in een
hele slechte start dus kon hij
meteen begimen aan zijn inlaal
race. Veel kon hij er nog inhalen
alleen de laatste niet meer en
met een honderdste pakte Nicko
de 2de plaats. Rob Kamphuis
zwom de 1km masters en na een
mooie race tikte Rob als 2de aan.
Pieter sloot de rij met de 1km
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schoolslag masters en pakte
hierop een lste plaats.
Woensdag 19 augustus wordt de
zeetocht gezwommen Dishoek
- Zoutelande en hier zullen aan
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de start verschijnen Rob, Rick en
Desiree. In het weekend van 22
en 23 augustus zijn Rob, Nicko,
Pieter, Rick en Desiree te vinden
in Hoorn.

a+q'
ï_ffiffi,t]J

ïàSÍSl,
t-s*,J§6i

r$ii:,:i;
't


