
Warande zwemmers in de golven
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Afgelopen woensdag was er weer de tweede zeetocht van
Zwemmen langs Walcheren. Deze keer werd er gezwornmen
van Dishoek naar Zoutelande. Het weer was goed een lekker
zonnetje en een mooie watertemperatuur. Iets voor de klok
van 19.00 uur werd het startsein gegeven en kon de groep
vertrekken naar Zoutelande. 42 minuten later en 4km ver'
derop kwam Rick Émbregts als eerste binnen van de Warande
zwemmers op een mooie 2de plaats bij de iunioren. Desiree
Emmen kwam hier kort achteraan en tevens als 3de dame.
Nicko Kamphuis even later en werd 4de bij de junioren en Rob
Kamphuis kwam knap binnen op de 24ste plaats bij de heren.
Het was wel zwaar geweest zeiden de zwemmers achteraf.
Sommige hadden veel last gehad van de kwallen, Rick moest
zich in laten smeren in zijn nek en op zijn borst en Desiree
had ze in haar mond gehad maar daar je weinig aan doen.

Zaterdag 22 enzondag 23 au- haven van Hoorn daar keren
gustus waren de zwemmers dan terug via de sluis om zo
ie vinden in Hoorn en ook de golven te trotseren van de
Pieter Pijnenburg had zich bij buitenhaven naar het lJssel-
de groep aangesloten. Voor de meer. Het was een zware tocht
snelle tijden hoef je niet naar maar zowel Rob als Desiree
Hoorn af te reizen want in tikte als 2de aan. Even later
de golven van het IJsselmeer mochten Nicko en Pieter van
kun je dat wel vergeten maar start op de 2km schoolslag.
verder is het echt open water Voor deze twee zwemmers
zwemmen. Op zaterdag mocht was het nog anders zwemmen
Rob en Desiree als eerste van want met de schoolslag merk
start op de lkm masters. Deze je helemaal de golven. Nicko
afstand verliep als volgt: Na tikte als lste aanbij de jeugd
het startsein naar de binnen- en Pieter als 2de bij de heren.
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In de middag was het weer de
beurt aan Nicko maar nu voor
de 500m schoolslag junioren
en deze ging Nicko lekker
af en pakte dan ook de lste
plaats. Daarna was Pieter aan
de beurt voor de 1km school-
slag masters en na een mooie
race pakte ok Pieter een lste
plaats. Rob en Desiree gingen
beide voor de 2km vrije slag
Rob bij de heren en Desiree
bij de dames. Dit werden twee
rondjes van een km en Rob
tikte als Sste aan bij de heren
en Desiree werd 7de bij de
dames. AIs laatste mocht Rick
aan de start verschijnen voor
de lkm vrije slag junioren.
Rick wist tot uit de sluis bij
de kopgroep te blijven maar
daarna moest hij een gaatje la-
ten vallen en werd uiteindelijk
4de. Als afsluiting was er een
500m wisselslag ploegenrace.
Dit werd gezwommen met een
jongen en een meisje, van ons
uit kwamen aan de staft Nicko
en Desiree. Nicko nam de
125m vlinderslag en rugslag
voor zijn rekening en Desiree

zwom de 125m schoolslag en
vrije slag en samen pakte ze
hiermee de 3de plaats met
een leuk geld bedrag. Pieter
zwom met Yasmine Bartels
van Aqua Dream en pakte
een 4de plaats. Voor elk team
was er ook een lekkere taart.
Na een overnachting in Hoorn
was op zondag als eerste Rick
aan de beurt voor de 1km
vrije slag junioren en al was
de tijd sneller dan de dag er-
voor Rick moest nu genoegen
nemen met een 6de Plaats.
Daarna was het de beurt aan
Rob en Desiree bij de lkm
masters en Rob tikte weer als
2de aan en Desiree pakte oP
zondag de lste plaats. Nicko
en Pieter gingen weer voor de
2km schoolslag en Nicko werd
wederom lste bij de jeugd en
Pieter 2de bij de heren maar
dit was zo met het blote oog
niet te zien. Later op de mid-
dag kwamen Rob en Desiree
weér aan de start maar nu ot'
de lkm wije slag heren en da:
mes. Het werd voor beide een
zware tocht en Rob tikte als
14de aan bij de heren en Der
siree werd 7de bij de dames,i
Nicko sloot de ri.i vandaag met
de 500m schoolslag junioren
en na een mooie race tikte
Nicko als lste aan. Daarna waq
er nog een afsluitende estar
fette de 4x500m. Rick, Nickol
Pieter en Desiree hadden zich
allemaal opgegeven en de or'
ganiserende vereniging maak-t
dan teams met 2 iongens en
2 meisjes. Twee zwemmen ert

schoolslag en twee wije slag:
Pieter, Dèsiree en Rick viej
len met hun team buiten de
geldprijzen maar kregen wel
een lekkere taart. Nicko werd
met zijn team 2de en dit team
kreeg taafi en een leuk geldbe-
drag. Komende woensdag 26
augustus wordt de 3de zee-
zwemtocht gezwommen en
deze zal zijn van WestkaPel-
le naar Zoutelande. Komend
weekend wordt een Brabant
weekend, zaterdag Oirschot
en zondag Oosterhout een
thuiswedstrijd met teven het
NK.


