
OZ&PC De Warande bèhàalt vele prijzen
Woensdag 9 september was er de
Iaatste zeetocht van dit seizoen. Ei-
genlijk had de tocht Westkapelle -
Zoutelande al gezwommen geweest
maar door het slechte weer was die
verzet naar afgelopen woensdag.
Het weer was goed er was nog wat
zon en ze zouden iets wat stroming
mee hebben maar het was wel heel
koud. De eerste meters moest er
dan ook echt aan de kou gewend
worden en zeker die nog gewoon
irr.'zwembroek of zwempak gingen.
Om 19.00 uur werd het startsein
geven en fuck Embregts en Desi-
ree Emmen ware vertrokken. Rick
kwam als 2de jeugd zwemmer
binnen met een ti.id van 33 min.
47 sec, Desiree Emmen zat daar
vlak achter en kwam binnen als
3de dame. Nadat iedereen was om-
gekleed en iets warm had werden
de prijzen uitgereikt van de wed-
strijd en het klassement en Rick
was gedeeld eerste geworden bij
de jeugd en Desiree pakte de 2de
plaats bij de dames. Zaterdag 12
september was er de laatste wed-
strijd in het buiten water en deze
werd gezwommen in Sleeuwijk dus
tevens telde deze ook nog mee voor
het Brabant klassement. Als eerste
mocht van start Dion Staal en Rick.
Beide waren goed weg maar moes-
ten de kopgroep laten gaan maar
Dion kwam binnen a]s 7de en 4de
van Brabant bij de junioren I en 2
en Rick pakte bij de junioren 3 en 4
een 5de plaats en, lste van Brabant,
Marit van Uijen ging ook voor de
lkm wije slag junioren maar dan
bij de meisjes en ook Marit zwom
een mooie race en tikte als 19de
aan en als Sste van Br. Daarna was
het de beurt aan Fleur Koreman
en Desiree voor de lkm vrije slag

dames. Beide zwommen eenmooie
race en zeker voor het Brabant klas-
sement. Fleur tikte bij de jeugd als
6de aan en 3de van Br en Desiree
pakte de 7de plaats bij de senioren
en 2de van Br. Pieter Pijnenburg
zijn eerste start was de lkm mas-
ters schoolslag en zoals we gewend
zijn van Pieter verliep deze weer
perfect en pakte hij de lste plaats
in de categorie 20+. Daarna was de
500m schoolslag junioren aan de
beurt dus meteen drie zwemmers
van De warande. Alle drie hadden
ze wel wat last van de kou maar
de prestaties waren er niet minder
om. Max Embregts werd 6de en 3de
van Br enDionwerd 7de en 4de van
Br bij de junioren I en 2 en Nicko
Kamphuis werd bii de,iunioren 3

en 4 all-in lste. Daarna was het de
beurt aan de masters bij de heren
startte Rob Kamphuis die na een
goede race als 4de aan tikte en
2de van Br in zijn categorie. Bij de
dames was het Desiree en Marjan
Smeets die van start gingen. Desi
ree was weer goed weg en heeft de

kop niet meer afgegeven en hield
het tempo heel hoog en tikte all-
in als lste aan en Marjan tikte als
2de aan in haar categorie als 2de
aan en als lste van Br. Op de 2km
schoolslag kwam Nicko en Pieter
aan de start en beide zwommen
een goede race Nicko heeft bij de
jeugd heel de 2km op kop gelegen
en ook niet meer afgegeven dus die
tikte als lste aan en Pieter kwam
op een mooie 3de plaats binnen bij
de heren senioren en 2de van Br.
Als laatste ging Fleur te water voor
de 3km wije slag jeugd en na een
moeizame race vond ze zelf tikte
Fleur als 6de aan en 3de van Br. Na
de prijzuitreiking van de wedstrijd
volgende natuurlijk het Nederlands
en Brabants klassement en De Wa-
randesrtemmers hadden goed hun
best gedaan. tn het schoolslag klas-
sement eindigde Max Embregts op
een 5de plaats van Nederland en
4de van Brabant. Dionbehaalde een
mooie 6de plaats in Brabant. Nicko
pakte bij de junioren 3 en 4 een
lste plaats zowel in het Nederlands

klassement als in het Brabant klas-
sement en bij de jeugd 2de van Ne-
derland en lste van Brabant. Pieter
werd bij de heren senioren 2de in
het Nederlands klassement en ook
van Br en behaalde een lste plaats
in het Nederlands klassement bij de
masters. Bij de wije slag behaalde
Dionbij de junioren I en 2 een 6de
plaats en Max Botermans een 4de
plaats. Rick behaalde bij de junio-
ren 3 en 4 een 9de plaats in het Ne-
derlands klassement en Rick werd
2de in het Brabant klassement. Bij
de meisjes junioren 1, 2 en 3 werd
in het Brabant klassement Amy de
Veth 7de en Marit pakte de 8ste
plaats. Bij de Dames jeugd mocht
Fleur op het Brabants podium
plaats nemen op de 3de plaats en
Desiree bij de dames senioren op
de 2de plaats. [r het Master k]asse-
ment pakte Desiree de lste plaats
in het Nederlands klassement en
in het Brabant klassement de 2de.
Marjan werd in het haar categorie
van het master klassement 4de van
Nederland en in het Brabant klasse-
ment pakte ze de Sste plaats.

BÍj de heren masters werd Rob 3de
in zijn categorie van Nederland en
Sde van Br en Steef Bekker pakte
ook een bronzen plak in zijn cate-
gorie van Nederland. Het master
brabant klassement werkte heel
verwarrend daar werden alle mas-
ters bij elkaar gezet en dan ging er
een formule overheen die de plaats
bepaalde. Als vereniging ging was
de warande ook goed bezig want
in het Nederlands klassement be-
haalde De Warande een 6de plaats
en ze werden 2de van Brabant. Nu
zit het er buiten op en ku-rnen de
wedstrijden binnen weer beginnen.


