Désirée Emmen voor de derde
keer sportvrouw van het jaar
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Dinsdagavond 16 april was er
een drukke en gezellige sfeer in
het sport café van Dongen. Veel
familie, vrienden en sporters
waren hierna na toe gekomen
om te kijken wie de sporters van
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Brabant overwinningen kwamen

nu ook Nederlandse overwinningen en zeewedstrijden. Toen
was de uitreiking in het gemeentehuis. Nu in 2013 werd Désirée
sportvrouw van het jaar bij de
senioren en nu was wel het hoog-

2013 zouden worden. Ook Désirée uitkomende voor OZ&PC De

tepunt geweest de dubbele ka-

Warande was genomineerd voor

naaloversteek met het wereldrecord met de Dutch Ladies Firstl.

sportvrouw van het jaar bij

de

senioren. Desirée had een mooie

Iijst van prestaties maar het

blijft altijd spannend want Dongen kent nu eenmaal veel goede

sporters en dat bleek maar weer
toen de nominaties bekend werden gemaakt. Maar nadat alle

drie de genomineerde bekend
waren gemaakt met een mooi
verhaal werd Désirée uitgeroepen tot sportvrouw van 2013 bij
de senioren. Het was een mooie
afsluiting van 2012 want dit was
wel een jaartje geweest. En als
je dan terug kijkt op al die jaren
zwemmen zijn er heel wat Prestaties geleverd.
In 2006 werd Désirée voor het

eerst sportvrouw van het iaar
bij de junioren de eerste Brabant
wedstrijden werden gewonnen.
Deze uitreiking was toen nog bij
de Poort. In 2009 werd Désirée

nogmaals sportvrouw van het
jaar bij de junioren en buiten de

Maar er moest natuu-rlijk ook ge-

zwoÍlmen worden dus zondag
21 april kwam Désirée aan de

start op de OWKW in Roosendaal. Dit was de laatste wedstrijd

om de evt. klassementen vol te
zwemmen.

Als eerste ging Désirée van start
op de 200m schoolslag en al is
dit niet de slag van Désirée ze
zwom deze afstand mooi en dit
resulteerde dan ook in een Pr.
Ook werd er gestart op de 100m
wisselslag hierop zwom Désirée
geen pr maar wel een verbetering
op wat ze had staan in dit klassement. Nu kunnen de klassementen worden opgemaakt zodat in

de 6de wedstriid de medailles
kunnen worden uitgereikt. Désirée heeft het midden klassement
(100m) en het lange klassement (
200m) vol gezwommen.

