
Désirée Emmen
a

scoort kilometers
De afgelopen twee weekenden heeft
Désirée van OZ&PC De Warande
weer heel wat kilometers bij haar
klassement op kunnen tellen. Uit-
eindelijk moet ze minimaal aan
30km komen om mee te doen aan
het Nederlands open water klasse-
ment.

Op 16 juni was Vriezenveen aan de
beurt en voor.het eerst in het buiten
water komt Désirée ook aan de start
bij de masters 20* en de eerste start
was dan ook de lkm masters. Na
een goede start lagen ze al snel met

tweeën op kop wat eigenlijk heel de
Íace zo is gebleven en Désirée tikte
dan ook als 2de aan in de categorie
20+.Pa;*nu was het lang wachtèn op
de 3km wije slag dames open en met
een fikse regenbui bracht Désirée het
tot een mooi einde lste bij de dames.
Zondag 17 juni was Désirée te vinden
in Spaarnwoude en de eerste afstand
was weer de lkm masters. De race
verliep goed en Désirée tikte dan ook
als lsieàan bij de masters 20+;
Daarna was er nog de 2km dames
open en met een snelle start ging het
goed tot aan het keerpunt. Ze raal<te
de kopgroep kwijt en kwam als 3de
dame binnen.
Zaterdag 23 juni stond Strijen op de
kalender en als eerste ging DéJirée
van start op de lkm masters. Het
werd een km lang bikkelen want er
was erg veel wind en golven maaÍ ze
tikte als 2de aan bij de masters 20+.
Daarna stond nog de 2km vrije slag
Dames op het programma en geluk--

lig was de wind al wat gaan liggen.
Het werden twee rondjes van lkm en
deze sloot ze af met een mooie 2de
plaats bij de dames. Op zondag 24
juni was er het verre Sliis met 

-heel

veel regen. De watertemperatuur was

-dag 
ook flink gezakt en met een lage

buiten temperatuur voelde het ni;t
echt aangenaam. De watertempera-
tuur was net 17 graden maar geluk-
kig kan Désirée-goed tegen de liou. In
Sluis ging Désirée alleen van start bij
de dames en wel op de 2500m. Met
een goede start lag Désirée meteen
op kop watzelater afgafaan een an-
dere zwemmer. Er werd een ronde ge-
zwornmen van 2krn en een van 50óm
9n olderweg g af ze aanhet gaat goed.
Désirée tikte als 2de all in aan en als
lste bij de dames.
De voorbereidingen van de kanaal
oversteekgaan door. Het gehele team
heeft besloten dat ze van 20 juli op
2l juli het Usselmeer over gaan.


