Désirée Emmen sluit ZOIZ

gezellig af

Wat was 2Ol2 een mooijaar en zeker het open waterseizoen. Een
seizoen om nooit meer te vergeten, Iandelijk werd Désirée Sde in
het Nederlands klassement dames open en lste van het Brabant
klassement dames.
Maar de droom waar iedere open

waterzwemmer van droomt
kwam uit in augustus. Een dub-

bele kanaaloversteek van EngeIand naar Frankrijk en weer terug met het eerstè Nederlandse
damesteam. Het werd een over-

steek met alles erop en eraan.
.

Mooie gebeurtenissen en zware

moinenten maar het bracht ook
nog een wereldrecord en een

mooie gift voor spieren voor
spieren en dat bracht Désirée
dinsdag 11 december naar Vught

waar ze uitgenodigd was voor
de uitreiking van Brabander van

het jaar. Commissar.is van de ko-

ningin Wim van den Donk was
ook aanwezig en na het mooie
welkomstwoord was het tijd om
met zijn allen aan tafel te gaan..
Het werd een gezellig diner waar
iedereen nogmaals zijn verhaal
vertelde. Later op de avond werd
de winnaar bekend gemaakt en
de Brabander van het jaar werden de tweé heren van de wen-

sambulance. Het waren 10 ge-

weer helemaal open nu de blesswe verleden tijd is. Zaterdag I S
december was Désirée te vinden
in Vlissingen voor de 800m wije
slag. De tijd was niet helemaal

naar wens maar nu de trainingen weer vol opgepakt kunnen
worden moet dat goed komen.
Zondag was de O\4II(W deel 3 en
deze werd gezwommen in Oos-

weldige kandidaten die allemaal
hun steentje hebb.en bijgedragen
voor anderen. En als .je dan zo

terhout in het thuisbad. Als eerste ging Désirée van start op de
100m vlinderslag en dit bracht
haar een lste plaats. De tweede

sluiten wat wil je nog meer.
Afgelopen weekend zwom Désirée ook haar laatste wedstrijden

afstand was de 200m rugslag en
qua techniek zag het er goed uit
alleen de tijd werd niet gehaald
maar wel een lste plaats. Nu is

je fantastische prestatie af kan

van 2012 en al bracht het Désirée niet helemaal wat ze had
gehoopt de weg naar 2013 ligt

het tijd voor een korte rustperiode en dan beginnen halfjanuari
2013 weer de eerste wedstrijden.

