
Désirée Emmen wint Luxembourg
Open Water Challenge
Maà eerst waren er andere wedstrijden voor Désirée uitkomende
voor OZ&PC De Warande.

Zaterdag 13 iuli stond Rotter-
dam op de ka.lender. Een nieuwe
wedstrijd waaraan ook HBO
studenten mee mochten doen.
De wedstrijd werd gehouden op
de Willem Alexander roeibaan.
Désirée Emmen ging van start
op de 3km vrije slag en pakte
hierop een 4de plaats. Een tijdje
Iater zwom Desiree als HBO stu-
dent 1km voor de Nederlandse
studenten kampioenschappen.
Desiree pakte hierop een mooie
2de plaats.'s Avoíds kregen de

meeste zwemmers nog een extra
cadeautje: bijna iedereen stond
onder de jeukende bultjes maar
dat mocht de pret niet drukken
en zondag 14 juli stond Désirée
dan ook weer gewoon aan de
start voor de Lektocht.
Désirée had zich ingeschreven
voor de 2km. Vanuit de zand-
uitgravhg gaan ze dan van start
om zo de Lek oP te zweulmen
en in Culemborg in de haven te
finishen. Désirée was goed van
start en nam meteen de kop en
zo kwam ze dus als lste binnen
bij de darires.
Daarna was het vakant'ie maar
ook daar pakte Désirée een wed-
strijd mee namelijk in het Weis-
wampach meer in Luxemburg oP

zaterdag 20 juli. Vanaf 10.00 uur
aanmelden gevolgd door uitleg
over het parcotu en een nummer
werd op de arm. De chiPs wer-
den uitgedeeld voor de elektro-
nische tij dswaarneming.

Om 12.00 uur ging de 3km van
start en zoals meestal in het bui-
tenland gingen de dames en de
heren tegelijk weg. Het werden
drie rondjes van 1km en al wij
snel na de start vormden zich
een kopgroep van vier Perso-
nen drie heren en een dame en
dit was Désirée. Dit is eigenlijk
heel de race zo gebleven want
de derde heer wilde Désirée er
niet langs laten. Désirée kwam
dus 4de all in binnen en als lste
dame. Woensdag zal Désirée de

zeetocht zwemmen van Oost-
kapelle naar Domburg om dan
zondag te starten in Frad<rijk in
Thonon Les Bains en dan gaat ze

weer verder in Nederland.


