Désirée Emmen genomineerd
voor Brabander van het jaar
Woensdag 17 oktober werd de Dongense zwemster Désirée Emmuo v"."àst door Omroep Brabant. Er was een afspraak gemaakt
met Désirée voor een terugblik op de kanaaloversteek met de
Dutch tadies First maar daar bleef het niet bii.
Rond de klok van 10.30 uur werden de opnames gemaakt bii het
kanaal, want daar voelt Désirée

minatie van Désirée uitgezonden
en als ze alle tien ziin geweest
kan er gestemd worden. f)aarna
gaan ze alle tien samen met de

verhaal, wat ze er allemaal voor
heeft moeten doen werd verteld,
de ervaringen zo midden oP zee,
natuurlijk het wereldrecord en
hoe dat voelt en het zwWmmen
voor spieren voor sPieren, daar
draait het natuurliik om.

commissaris van de Koningin

zich natuurlijk het best. Het

Voor zichzelf een mooie Prestatie weggezet maar tevens ook
aan anderen die dit niet kunnen gedacht. Omroep Brabant
beschrijft het heel mooi oP de
oorkonde. 'Een gewone Brabander die iets bijzonders doet.......
Die voor een ander klaar staat. ....

Zomaar, omdat 'ie vindt dat dat
hoort. Désirée dacht zelf nu zit
het erop maar toen kwam omroep Brabant met een mooie

eten in Vught en daar wordt dan
uiteindelijk de Brabander van het

jaar gekozen wat dan kerstavond
wordt uitgezonden.

Maar er wordt natuurlijk ook

nog gezwommen al is het nu wel
binnen. Op het moment gaat het
alleen heel moeizaam want Désirée heeft flink last van een blessure en buiten dat dit vervelend
is met zwemmen merkt ze dat
nog het meest aan haar tijden.
Zondag 14 oktober kwam Désirée aan de start oP deel 2 van de
OWKW. Als eerste gÍng Désirée
van start op de 100m vrije slag
en deze verliep goed. Net geen Pr
maar wel een Brabants limiet en
een lste plaats.

Op de

100m

vlinderslag geen
pr maar wel een

lste plaats en
zo ook op de
100m wissel-

slag alleen hier
zat ook een BL
in.
Zondag 2 1 oktober werd er een
Iac wedstrij d

gezwommen

in

Vlissingen.

( lang afstand
circuit). Na het

inzwemmen

ging het eigenoorkonde ingelijst dat ze is genomineerd voor Brabander van

het jaar. De altiid zo drukke
Désirée die wel haar antwoord

klaar heeft was nu toch wel even

Iijk al niet

goed maar Désirée
besloot toch om te gaan starten
op de 800m wije slag. De eerste
200m ging nog goed maar toen
speelde de blessure weer oP en

heel stil. Hier had ze niet oP
gerekend. In totaal ziin er tien

was het eigenliik meer een kwestie van volhouden. Désirée heeft

personen ge4omineerd met hele
verschillende geb eurtenissen.
Dinsdag 23 oktober werd de no-

men maar de tijd was niet wat ze

dan ook de 800m uitgezwomhad verwacht.

