trotseert bovendien de hoge golven in Hoorn

Désirée Emmen
zwemt voor gezond water
in Thonon les Bains
Désirée Emmen zwom in Frankrijk op zondag 26 juli in Thonon
les Bains een open waterwedstrijd in het meer van Geneve. Om
8.OO uur was het al melden en werden de nummers op de armen
en de schouders geschreven: 8.45 uur was de uitleg van het parcours en daarna kwamen alle zwemmers langs dit was voor het
plubliek mooi om te zien.
die afweek van het pilcours,om
de wedstrijd te openen. Vanaf
de start werd er eerst de haven
uitgezwommen om na een 200m
op het lJsselmeer te keren en
dan de oude haven van Hoorn in
te zwemmen. Bij de sluizen was

Om 9.00 uur werd het startsein
gegeven. Désirée was slecht weg,

wij snel een weg gevonden om naar voren te komen
en lag toen in de tweede groep.
In de eerste groep lagen alleen
mannen dus dat was vanuit de
maar had

kant al snel doorgègeven dat
ze daar niet naar toe hoefde te
zwemmen. Na 1500m tikte Désirée als 3de all in aan bij de
.dames en als lste in haar categorie. De prijs was deze keer ook
heel mooi,een blauwe schaal met
een zwemmer erop en dat ze gezwommen hadden voor de bescherming van gezond water.
Woensdag 31 juli stafite Désirée

op een zeetocht Westkapelle Zoutelande. Dit was een zware

tocht voor Désirée maar

ze

kwam als 5de dame binnen.

dan de finish en werden ze met
een oude vissersboot weer terug gebracht. Het was prachtig
om al die zwe[rmers binnen te
zien komen en Désirée tikte als
4de aan. Het was alleen jammer
dat de baan te kort was dus de
gezwommen afstand telde niet
mee. Na een goede nachtrust en
een stevig ontbijt stond Desiree

zaterdagmorgen weer aan de
start, maar nu zag het er heel anders uit. De wind was komen opzetten en er waren serieuze golven. Désirée ging als eerste van
start op de 2km wije slag dames
en deze ging wel goed zei ze achteraf en tikte als 4de aan wat tevens een podiumplaats was want
er waren heel veel deelnemers.
iater op de middag zwom Désirée de Ikm masters en deze ging
goed. Désirée zwom op kop en
heeft dit heel race volgehouden
dus een lste plaats.
Zondag 4 augustus was Desiree

te vinden in Amsterdam op de
Bosbaanl Désirée had nog'wel
zware armen van de golven maar

Op wijdag 2 en zaterdag 3 au-

er werd weer gewoon gestart.

gustus stond Hoorn op de kalender. Het zou een zware wedstrijd
worden met de hoge golven in

Désirée ging voor de 2km wije
slag dames en al waren de armen eigenlijk al op na 500m op
ze wist er toch een 5de plaats uit
te krijgen en dit was tevens een

het IJsselmeer. Vrijdagmiddag
werd er dus koers gëzet naar
kumen starten. Als eerste was

podiumplaats doordat het zo'n
gfoot deelnemersveld was.

het programma van.Désirée aan
de beurt de 1km vrije slag dames. Dit was de enige afstand

Woensdag 7 augustus zwom Dé:
sirée de zeetocht Dishoek - Zoutelande later meer hierover.

Hoorn om daar woeg in de avond
te

