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De afgelopen weken zijn druk geweest voor Désirée. Buiten het
trainen, zwemmen en school blijft ook de kanaaloversteek steeds
terug komen. Door de kanaaloversteek en het goede doel is Dési-
rée genomineerd voor de Brabander van het jaar verkiezing

Op zaterdag 17 november was er
weer een LAC wedstrijd in Vlis-
singen. Désirée ging van stilt op
de 800m wije slag en al tikte ze
aan met wel een Brabants Limiet
met de tijd was Désirée niet te-
vreden maar de 800m was wel
pijn vrij gezwommen dus het
gaat weer de goede kant op. Op
Donderdag 22 november zwom
Désirée de clubkampioenschap-
pen bij zwemvereniging 't Y in
Amsterdam. Om de tijden offici
eel te laten tellen moet er altijd
een zwe[1mer van buitenaf mee
zwe[rmen dus daarom ging Dé-
sirée daar van start.
AIs eerste was de 100m wissel-
slag.aan de beurt en hierop tikte
Désirée als 2de aan met een Bra-

bants Limiet. De tweede afstand
was de 100m schoolslag niet he-
Iemaal de favoriete slag van Dé-
sirée maar het werd een mooie
race met een 4de plaats en een
pr.

Op de 50 en 100m wije slag pak-
te Désirée beide keren een 2de
plaats met bijna haar eigen tijd
en een BL. Afgelopen weekend
24 et 25 november waren er de
Brabantse Sprintkampioenschap-
pen en ook hier nam Désirée deel
aan. Het bracht Désirée niet wat
ze gehoopt had maar de concur-
rentie was hoog en Désirée is nog
niet terug op haar niveau.
Désirée kwam aan de start op de
50m rugslag en hierop werd Dési-
rée 4de, 50m wije slag 7de, 50m
vlinderslag 9de, 50m schoolslag
12de en 100m wisselslag 10de.
Als afsluiting waren er ook beide
dagen estafettes. De 4x5om wis-
selslag en de 4x50m wije slag en
hierop werd Désirée samen met
Sanne, Lonne en Maartje beide
keren 8ste.


