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De Warande zet

een mooi NK open water neer
Dat was zondag de NK wed-
strijd in Oosterhout maar er
werd natuurlijk nog meer
gezwommen. Woensdag 26
augustus was er eigenlijk de
zeetocht Westkapelle - Zou^
telande maar door het slech-
te weer ging die niet door
hopelijk gaat a.s. woensdag
2 september de zeemijl van
Vlissingen wel door.

Zaterdag waren de Warande zwem-
mers te vinden Oirschot hier werd
het eerste gedeelte gezwommen van
het NK en deze werd georganiseerd
door PSV en het werd zo tevens een
brabant weekend. Als eerste moch-
ten van start op de 3km masters
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bij de dames Desiree Emmen. Alle
fuie zwommen ze een mooie race
en hierbij werd Rob in de categorie
40+ 4de en 2de van Brabant, Steef
in de categorie 60+ pakte de zil-
veren plak net zoals Desiree in de
categorie 20+ dus de eerste medail-
les waren binnen. Daarna was de NK
afstand I 500m schoolslag junioren
aan de beurt en in de categorie I
en 2 kwam Dion Staal aan de start
en na een goede race tikte Dion als
Bste aan en 2de van Brabant. Nicko
Kamphuis ging ook voor de 1500m
schoolslag maar dan bij de junioren
3 en 4 en na een hele mooie eind-
sprint pakte Nicko goud. pieter pij-
nenburg ging voor de 3km school-
slag heren open en na bijna heel de
race alleen te hebben gelegen tikte
hij toch nog mooi als 3de aan en
pakte de bronzen plak. Daarna kwa-
men de gewone afstanden maar de
strijd was er niet minder om. op de
lkm wije slag junioren kwam Max
Botermans en Dion aan de start bij
de junioren 1 en 2. En na alles te
hebben gegeven tikte M&y als 5de
aan en 3de van Br. en Dion werd
1Ode en Sste van Br. Rick Embregts
zwom ook de lkm maar dan bij de
julioren 3 en 4 en tikte als 6de aan
en als 2de van Br. Bij de meisjes
junioren l, 2 en 3 kwam op deze
afstand Marit van Uijen aan de start
en Amy de Veth en zij zwommen
naar een 18de en 19de plaats en
lOde en I 1de van Br. Pieter ging van
stÍut op de 1km schoolslag masters
20+ en werd hierop lste en lste van
Br. Daarna was de 500m schoolslag
tijdrace aan de beurt en hier startte
alles achter elkaar op vanjunioren
I en 2 tot en met heren senioren.
Cm de 10 sec. vertrekt er dan een
zwemmer dus het is heel moeilijk
:Ia te gaan wat je posltie is maar
iat mocht de zwemmers van de
rVarande niet deren want Max Em-
)regts pakte de 3de plaats bij de
unioren I en 2 en 2de van Br, Nicko
(amphuis werd 2de bij de junioren
I en 4 en ook 2de van Br en pieter
verd 2de bij de senioren en ook 2de
zan Br. Amy de veth werd op deze
fstand Sste e 4de van Br. Daarna
rwamen Fleur Koreman en Desi
ee aan de start voor de 2km wije

en Desiree pakte de Sde plaats bij
de dames en werd 2de van Br. Rob
en Marjan Smeets gingen als laatste
van start op de lkm masters wije
slag en beide zwommen i+ §e p,rij-
zen Rob pakte de 3de plaats in de
categorie 45+ en Marjan pakte een
2de plaats in de categorie 45+ da-
mes. De volgende dag was de wed-
strijd in Oosterhout dus een thuis-
wedstrijd. Maanden was er hard aan
gewerkt en vooral de laatste twee
weken om er een mooi evenement
van te maken en dat is helemaal ge-
lukt. S 'morgens was het nog even
van als dat maar goed gaat met het
weer want het opbouwen om 7.00
uur moest in de regen maar verder
verliep de dag goed. De gemeente
had ervoor gezorgd dat alle zwem-
mers in het nieuwe bad konden om
te kijken maar ook om in of uit te
zwemmen en dat was een groot suc-
ces. Verder kwamen natuurlijk ook
onze zwel1lmers aan de start en als
eerste mocht Fleur van start op de
Skm rtije slag dames jeugd NK.
Na een gelikmatige race tikte Fleur
als 8ste aan en 3de van Br. Dion
ging van start op de 2500m wije
slag junioren NK en ook Dion zwom
deze goed en tikte als 13de aan bij
de junioren 1 en 2 en als 3de van
Br. Pieter ging voor de 2km school-
slag masters 20+ en na een mooie
race pakte Pieter goud. Na deze NK
afstanden kwamen weer de gewone
afstanden en nu was Max Embregts,
Dion en Nicko aan de beurt voor
de 500m schoolslag. Max kwam
hierop als 9de binnen en 4de van
Br en Dion pakte de 10de plaats
en de 5de van Br bij dejunioren 1

en 2. Nicko kwam uit in de klasse
3 en 4 en pakte de lste plaats en
natuurlijk dan ook van Br. Amy
stafite bij de meiqies in deze klasse
en werd 14de en 5de van Br. Nicko
mocht meteen zijn badmuts om-
ruilen voor zijn jeugd cap en weer

te watef maar nu voor de 1500m
schoolslag jeugd en hierop pakte
Nicko weer goud. Pieter uitkomen-
de bij de heren senioren ging ook
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en Marjan kwamen daarna ààn de
start voor de lkm masters wije slag
en ook deze drie gingen voor het
podium waarvan Rob 2de werd en
2de van Br, Desiree pakte goud en
Marjan een mooie 3de plaats en ook
van Br. Ferron Huijbregts kwam aiin
de start op de 500m wije slag en al
was hij dan net terug van vakantie
hij pakte een mooie 7de plaats en
4de van Br. Op de 1km wije slag ju-
nioren l«vamen ook drie zwernmers
aan de start en in de klasse,junio-
ren I en 2 pakte Max Boetermans
een mooie 3de plaats en 2de van
Br. en Youri Huijbregts werd Bste
en 6de van Br. fuck uitkomende bij
3 en 4 had net niet genoeg over in
de sprint en pakte een 4de plaats
maar wel de lste van Br. Marit en
Amy kwamen bij de meisjes op de
Ikm uit en na een mooie race werd
Marit l0de en 7de van Br en Amy
11de en Sste van Br. Op de 1500m
wije slag heren en dames kwamen
Rob en Desiree nogmaals aan de
start en deze verliep bij beide wel
goed en Rob pakte een 16de plaais
en Sste van Br en Desiree werd
5de en 2de van Br. Pieter sloot de
wedstrijd met de 1km schoolslag
masters en pakte hierop goud. Na
alle prijsuitreikingen was er ook
nog een uitreiking welke vereni-
ging het beste had gezwommen in
Oosterhout en hierbij behaalde de
Warande een 3de plaats en kregen
een heerlijke taart. Vanuit de I(NZB
was er een waarnemer gestuurd en
deze beoordeelde onze wedstrijd
als heel goed. Woensdag is er dus
de zeetocht en komend weekend
zijn de zwemmers verspreid qr
gaan er naar Wilhelminadorp, \4is-
singen, Vianen en Vught.


