Désirée Emmen maakt kilometers
Woensdag 21 augustus was er de laatste zeetocht, de zeemijl van
Vlissingen of te wel 1852m. Désirée kwam als 3de dame binnen'
Zaterdag 24 augustus was de wedstrijd in Oirschot in het Wilhelminakanaal. Als eerste ging Désirée van start op de 2500m wije slag
dames en dit werd een zware race. Ze kwam als 10de binnen en Sde
vàn Brabant. Op de 1 km masters werd ze derde. Op de thuiswedstrlid in Oosterhout in het Wilhelrninakanaad werd ze eerste op de 1
km masters en 7e op de I km wije slag.
Zaterdag 31 augustus was Désirée te vinden in Wilhelminadorp vlakbij Goes. Als eerste glng ze van start op de lkm masters Ze kwam als
3e binnen, maar werd wel eerste
Zondag I september stond \{lissingen op de kalender en hier ging
Désirée toch maar de Skm proberen. Je bent verplicht eenmaal een
Skm te zwemmen om je klassement (40km) vol te zwemmen. De opdracht was om deze uit te zwemmen en de afstand verliep eigenliik
in het begin nog niet zo verkeerd. Halverwege is Désirée even op haar
rug gaan zwemmen om de tintelingen in haar arm weg te krijgen en
daarna is ze weer borstcrawl verder gegaan, Maar Désirée is een bijter dus die ene km heeft ze volbracht dus de Skm was gezwomrnen
en ook nog met een 4de plaats,
Zaterdag 7 september was Désirée te vinden in Vianen voor de 3km
wije slag. Na een mooie start kon Désirée de kopgroep even bijhouden maar met in achtneming dat ze 3km moest gaan zwernmen met
haar blessure heeft Désirée zich iets aflaten zakkeh en kwam ze vermoeid maar op een mooie 4de plaats bi'nnen. Zondag 8 september
stond Nieuwegein op de kalender een nieuwe wedstrijd. Hier was
weinig keus want als enige stond de 1500m op het programma. Na
een mooie start wist ook hier Désirée een 4de plaats te pakken. Volgende week zaterdag staat Hank nog op de kalender en dan is het
open waterseizoen weer. gesloten.

