
oz & PC De lVarande : zwemklassieker
Dongen-Oosterhout (o,skm) groot succes
op zondag2ï auqustus organiseerde oz & pc De warande voor de85ste maal de opin wateriv"art*rya"" in rr"i#ilr"*ir,"kanaar in
9grlgl{grr,y"nwege de 85st" 

"Jiiï" 
rrï" ï_àri"iia oorrg"r,-oosrer-hout (6'5-km) in het programma gezet. Dewedstriid oosterhout_Don-gen werd in lg3l voor hót e"*.t g1r*o**à

De wedstrijdzwemmers werden
vergezeld door 4 snelle boten
van De Reddingsbrigades uit de
regro, met aan boord leden van
de Reddingsbrigade en duikers,
en waren er EHBOers op de fiets
langs het parcours aan het mee_
rijden. Dit alles om de veiligheid
van de deelnemende wedsïrijd_
zwemmers te kunnen garanàe-
ren. Daarnaast werden àij verge_
zeld door 4 official boten.
Bij de heren werd er direct na
de start een kopgroep gevormd.
Bestaande uit o.a. Remco van
Althuis, Dario van Hulst. Rick
van.Hammond. Robin den Boer,
Gerben Fiere en Sander Crooi.l-
mans. Gaande de wedstrijd weid
het tempo door met name Rem_
co van Althuis opgevoerd waar-
door na.c.a..4 km de kopgroep
beho_orlijk kleiner was gewor_
den. Uiteindeli.jk wist Remco van

Althuis zich op het einde los te
zwemmen en finishte in een tijd
van 1 uur z7 minuten en 1r,o5
seconden als eerste. Als tweedó
eindigde Rick van Hammond op
een achterstand van rg secon--
den. 3e all-in was jeugdzwem_
mer Sander Crooijmans op een
achterstand van 33 secondeï van
de wlnnaar.
Klasseringen (top 31 bij de he_
ren senioren:
Remco van Althuis S8C20o0 ............i:27;rr.os
Ricklan HammondDeDommelb....t:27:2g.Bo

Robin den Boer 0Z & pC De \\:arande..,., 1:29Í9.30

Klasseringen (top 3; bii de da-
messenioren:
Serena Stel - De Do\frjn........,...,..,,....,1:22:SZ.Ss

Janina Beckers - Nimo.,.................... t:28:02.35
Dèlenn van Oostrom - Vzc- E&p......1:28:09.oo

Klasseringen (top 3; bii de da-
mesJeugd:
Kaylee de Jong - Zpch ...................... t:28:06.go
Anne Dickens - Sbc20oo.................. t:JS:oB.Zo
. Lisa de Beijer - psv ..........................1:41:B5.oo

Klasserilgen (rop e) bij de he_
renJeugd:
Sander Crooijmans . yzc- E&p..,...,..1:22:44,65
Dario van Hulst - i{rmbria ......,......... r:22:53.So
Sander Kiriliova. 2pch,..............,..... 1:22:56.85

Bd de dames werd er ook direct
na de,start een, kopgroep ge_
vormd. Bestaande uit o.a. Seie-
na Stel, Janina Beckers, Dèlenn
van Oostrom. Kaylee de Jong en
Anne Dickens . De dames waren
in een hevige strijd gewikkeld
voor de koppositie. Regelmatig
wisselde,deze va n kopÉopsterï
Gaande de wedstriid werd- door
het zeer hoge tempo de kopgroep
oor( hrer uitgedunt. Uiteindeliji<
wist Serena Stel zich op hót
einde het verschil te màken
en finishte in een tijd van r uur
27 mrnuten en 57"55 seconden
als eerste. Als tweede eindigde
jeugdzwemster Kaylee ae "rönÀop een acàterstand van g secon-
den.3e all-in was Janina Beckers
op een achterstand van tr secon_
den van de winnaar.

wist beslag te leggen op de
plaats bij de r.5oom vrije slagj
nioren 3 en 4. Nicko KàmpËu
werd ze op de r.ooom schoàlsli
herenjeugd. Rob Kamphuis wer
1e br de t.ooom vrije slag here
masters 45+ en Desiree Èmme
werd re bij de r.ooom vrije sl:qames masters 20+. llisloncl.
een overzicht van alle klasst
rlngen en programmanummer
van de zwemmers van OZ & pr
De Warande.
Naam Programma:,.,.........,.....,...,.....,.. Klassering:
Nicko Kamphuis...,............r.500m wije sl, h/jeugd... 

1

Marit van Uijen..................r.500m nije sl. d/jeugd ,.Í
Desiree Emmen.,.....,... r.5oom wije sl. dÀenioren ...8
Rick t mbregts ,.....,,. r,5oom vrije sl.j jun ioren 3-4 ,...r
Max Embregts....,,....5oom schoolsl. jrjunioren r-2...4
Nicko Kamphuis.............r.ooom séhoolsl. h/jeugd... z
Rob l(amphuis....... r.ooomuije sl. h/masters 45+ ....t,
Desiree Emmen.,,..l.ooomwije sl. d/masters zo+ ....rr
Robin den 80er......,,....6.500m wije sl. h/senioren ,.,3t
Cerben Fiere...............,6.500m vnje sl, h senioren...8r
Rob Kamphuis,............6.5oom vriie sl. h/senioren..l5r
Laurens Engbers....,.....6.5oom wije sl, h/semoren .:oe
l\lenke H0eks.......,.......6.500m r riie sl. disenigren ..$e
Marscha Rasenberg.....6.5oom vrije sl, disenioren.. r7e
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Op deze dagzijn er diverse KNZB
zwemwedstrijden gezwom men
meetellend voor de Nederiand_
s_e en Brabantse klassementen.
tlet hogfdlymmer op aur" arg
was natuurlijk de wedstrijd ovei
6,5km van Dongen naar Oos_
terhout voor de heren/dames
senioren enjeugd. Om ca. og:45
uur. vertrok een propvolle bui
wedstrijdzwemmers èn offi cials
vanaf de parkeerplaats bl.i Èà_
creatieoord De Warande naar de
start locatie in Dongen (ter hoog-
te van de fietsbrug). Daarnaast
waren.er nog wedstrijdzwem_
mers dle op eigen gelegenheid
naar de start locatie inbongen
waren,gekomen. ln totaal iijn
de,6r.deelnemers om iets over
nalt ell gestart voor deze u nieke
zwemwedstrijd. De watertempe_
ratuur was met 23.3 graden goed
te noemen.

Naast de wedstr[jdprogramma.s
voor 

-de wedstrijdzwemmers
stonden er ook een aantal re-
creatieve zwemtochten op het
programma. Zo stelde de orga_
nisatie n iet wedstrijdzwemmers
ln staat kennis te maken met de
sport "Open Water Zwemmen,,.
In totaal waren er meer dan 6o
deelnemers aan zwempresta-
tietochten van 25o,5oo en rooo
meter. Ook werden er gedurende
de clag diverse andere zwemwed_
strijden gezwommen. Voor OZ &
PC De Warande waren er diverse
podium plaatsen. Rick Embregts

Al met al was het een geslaagd
zwemevenement waarbij de dank
tlitgaat naar deca. 90 vrilwilligàrs
dre er voor hebben gezorgdïat
ou evenement mogelijk was. Ook
gaat onze dank uit naar de diverse
sponsoren en overige betrokken
rnstanties. Ook zonder hen was
het niet mogelijk dit evenemenr
te organiseren. Ditwaren: Dophar_
ma Veterinaire Farmaca (Raïms_
donksveer). HEAD Swimming (Be-
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1) t. Q.1e_zDive 
(Oosr erh"our),

S_portbedrijf Oosterhout, Busevent
(Breda). RecruitaStudent (Breda),
A]bert He4-n (Zuiderhout), BWíVuf!rgI (Oosterhout). MacDo_
n.alds ((Josterhout). Van Delft
vernuur (Oosterhout). EHBO ver_
en-rging Oosterhout. Verkeersre-
gelaars^Oosterhout. Reddingsbri _

gades. Rijkswaterstaat, Gemeente
Oosterhout en Gemeente Dongen.
Volgendjaar staat de 86ste ed*itie
op het programma op zondag z|
augustus 2012.
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