
Warande zwemmers
op alle locaties aanwezig

Woensdag 2 september stond de
zeemijl (1852m) van Vlissingen
op de kalender en vier zwe[lmers
van De Warande kwarnen ook aan
de start. Rond de klok van 19.00
uur werd het startsein door Thierry
gegevenbij de gevangenistoren. Er
werd eerst naar links gezwoÍlmen
dus zeg maar van Vlissingen weg
dan keren daarna lkm voor de kust
van Vlissingen dan werd er weer ge-
keerd om na ongeveer 500m na de
gele boei het strand op te gaan. Als
eerstè kwam van De Warande Nicko
Kamirhuis en daarbij lste van de
jeugd, Rick Embregts kwam als 2de
binnen bij de jeugd gevolgd door
Desiree Emmen die 2de werd bij de
dames en daarna kwam Rob Kamp-
huis binnen als 18de bij de heren.
Na de prijsuitreiking en een'lekker
drankje en hapje was het weer tijd
om richting huis te gaan. Woensdag
9 september wordt Westkapelle -
Zoutelande ingehaald dus daarna
zal het klassement ook worden
uitgereikt. Afgelopen weekend
werd er natuurlijk ook gezwommen
en er waren maar liefst 4 wedstrij-

den waar uit gekozen kon worden.
Een groepje maakte er een Zeeland
weekendvan en die gingen zater-
dag van start in WilhelmÍnadorp.
Daar mocht als eerste aan de start
verschijnen Rick voor de lkm wije
slag junioren 3 en 4. Rick was goed
weg enkonlangbij de eerste zwem-
mer blijven, samen hadden ze een
gat gezwommen naiu de rest maar
het laatste stukje moest Rick lossen
maar kwam mooi als 2de binnen.
Daarna was het de beurt aan Desi-
ree voor de lkm masters en ook die
had er zin in. Met een snelle start
en een lang vasthoudend tempo lag
ze goed op kop tot aanhet einde en
tikte dan ook als lste aan. Daarna
was het de beurt aan Max Ernbregts
voor de 500m schoolslag en Max
had wel last van de kou maar hij
grng ook voortvarend van start en
na een mooie race tikte Max als 5de
aan. De Iaatste afstand de 2kmwije
slag dames heeft Desiree laten val-
len en na de prijsuitreikingen zijn
ze met zijn allen en van andere ver-
enigingen naar het hotel gegaan. De
volgende dag sloot Nicko en Pieter

Pijnenburg zich bij de groep aan
om in Missingen weer van start te
gaan. tn Wssingen was Desiree die
als eerste van staÍt mocht gaan en
wel op de lkm wije slag masters.
Ook hier was Desiíee goed weg en
pakte ze een lste plaats. Rick ging
daarna van start op de lkm wije
slag junioren en ook Rick zwom
een mooie race en pakte de 3de
plaats. Max en Nicko gingen samen
naar de start vor de 500m school-
slag en al was het water koud 16
graden beide zwommen een goede
race. Max werd 6de bij de junioren
I en 2 en Nicko pakte de lste plaats
bij dejunioren 3 en 4. Rond de klok
van 14.30 was Desiree weer aan de
beurt voor de 2km wije slag dames
en deze verliep vanaf het begin
goed. Desiree kon meteen achter
de eerste zwemmer aan en dat is
heel de weg zo gebleven en.tikte
dan ook als 2de aan. Nicko en Pie-
ter starten als laatste op de 2km
schoolslag en beide pakte hierop
een lste plaats. Nicko bij de jeugd
en Pieter bij de senioren. Pieter was
de dag ervoor op zaterdag in Via-
nen gestart op de lkm schoolslag
senioren en na een mooie race tik-
te Pieter daar ook als lste aan met
ook nog eens een baanrecord. De
andere zwemmers waren zondag
te vinden in Vught en daar mocht
als eerste van start Fleur Koreman
op de 1km wije slag dames jeugd
en na een mooie race pakte Fleur
een 3de plaats bij de jeugd en
2de van Brabant, Max Botermans
mocht daama van start op de lkm
wije slag junioren 1 en 2 en ook
Max zwom goed en pakte een Sste
plaats en 4de van Brabant. Amy de
Veth en Marit van Uijen kwamen
ook aan de start voor de 1km wije
slag meisjes junioren 2 en 3 en
ook zij zwommen een mooie race
in het hele koude water en werden
12de en 13de en 6de en 7de van
Brabant. Marjan Smeets sloot de
rij met de lkm masters en al vond
ze hem zelf niet goed gezwommen
het was een goede race in het kou-
de water en tikte als 4de aan in
haar categorie en ook van Brabant.
Woensdag 9 september hebben we
de laatste zeetocht met de klasse-
ment uitreiking en zaterdag is er
de laatste open.waterwedstrijd in
Sleeuwijk en ook hier worden de
Nederlandse en Brabantse klasse-
menten uitgereikt.


