
Désirée Emmen z\ryemt 20ll
naar een goed einde
Afgelopen week 28,29 en 30 december was Désirée Emmen te vinden in
Maastricht waaÍ ze met 13 zwemmers van De'Warande deelnam aan de
swimmeet van Maastricht 201l.

Het werden vermoeiende dagen maar
wel met mooie resultaten. S'morgens
begonnen de voorrondes tot ongeveer
15.00 uur en s'avonds waren er dan
de flnales. Steeds mochten de eerste
12 door 6 voor de A finales en 6 voor
de B flnales. Op woensdag ging Dési-
rée van start op de l00m schoolslag
een zwemslag die Désirée niet zo ligt
maar er was afgesproken dat ze op al-
les zouden starten en hierop pakte ze
een 26ste plaats. Daarna was de 50m
vlinderslag aan de beurt en hierop-
pakte Désirée de lOde plaats dus
s'àvonds zotr ze r,og een keer hier op
starten in de B finale. Als laatste af-
stand in de voorrondes was de l00m
rugslag aan de beurt en ook deze ging
goed en Désirée tikte dan ook als 2de
aan dus op deze afstand naar de A fi-
nale.
's Avonds zwom Désirée naar een
lste plaats in de B finale op de 50m
vlinderslag en op de 100m rugslag

liep de race Íraar DésiÉe haar gevoel
goed er zat geeí pr in en tikte aan
als 17de. Op de 50m rugslag pakte
Désirée een 3de plaats dus dat was
weer een finale plaats. Als laatste was
de 100m vrije slag aan de beurt en
hierop pakte Désirée een Sste plaats
dus dit werd een B finale plaats. Na-
dat iedereen even rust had genomen
was het weer tijd voor de finales en
als eerste ging Désirée van start op de
50m rugslag. Hierop ging alles fout
een start waarbij Désirée uitgleed met
als gevolg te snel.boven een verkeerd
keerpunt maar ze knokte terug en
kwam toch als 3de aan dus nog een
kecr een bronzen medaille. Daarna
was de l00m vrije slag aan de beurt
en in het begin ging alles mooi gelijk
op tot baan 2 er tussen uit ging. Maar
Désirée moet vast gedacht hebben dat
niet dus nog een tandje bij en ze tikte
dan ook als lste aan in de B finale
met een mooie pr en bijna onder de
magische grens door 1.00.79.

Vrijdag was de laatste dag en als
eerste was de 50m schoolsJag aan
de beurt en hierop pakte Désirée een
27ste plaats. Op de l00m wisselslag
werd ze 9de dus een plaats,in de B
finale. Als laatste van het toernooi
was de 50m vrije slag aan de beurt
en hierop werd er naar een 3de plaats
gezwommen dus op deze afstand
eenA finale. 'sAvonds in de finales
ging Désirée als eerste van start op
de l00m wisselslag en na een mooie
race pakte Désirée de 2de plaats in de
B finale. Als laatste was de 50m vrije
slag aan de beurt en na een spannen-
de race waar de eerste 5 zwemmers
allemaal met 27 sec. eindigde was het
aan de kamprechters welke plaats ie-
dereen kreeg en hierop werd Désirée
5de.
Het jaar werd dus goed afgesloten
met 6 flnale plaatsen, 2 bronzen plak-
ken,4 pr's, 4 clubrecords en 6 Bra-
bantse limieten.
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