
Eerste bi nnenwedstrijden
voor Désirée Emmen
Zondag 6 oktober zwommen 

"11" 
vslqnigingen in Nederland de

.omp"Éti". oz&PC De warande komt uit in de landeliike B klasse

en hadden de eerste competitie wedstrijd thuis. Door omstandig-

heden was onze tijd verwoegd naar 10.15 uur inzwemmen dus

dat was voor iedeieen vroeg uit de veren. Désirée was dus ook
van de partij maar was door de tainer niet te zwaar ingedeeld'

Als eerste ging Désirée van start
op de 50m rugslag en met bijna
haar eigen tiid tikte ze als 2de
aan. Op de l00mwisselslaglieP de

race wel goed maar kwam ze niet
bij haar inschrijftijd maar Dési-
rée pakte wel een 2de Plaats. Als
Iaatste was er nog een estafette
de 4x100m wisselslag en oP deze
estafette was Désirée startzwem-
mer dus ging ze voor de 100m rug.

Samen met Lonne, IkistY en Lené
pakte ze een 2de Plaats. De Pun-
ten.zijn inmiddels geteld en De

warande is oP een 9de Plaats in de

Iandelijke B competitie binnen ge-

komen. Maandagavond 7 oktober
was Désirée natuurlijk te vinden in
de Salamander want daar werd de

foto geplaatst van sportlTouw van

hetjaar 2012 in de eregalerij.
De ontvangst was goed en na wat
te hebben gedronken kon de ont-
hulling beginnen. Als eerste was
er natuurlijk het Praatje van de

wethouder en de onthulling van
het grote doek waar alle sporters
op stonden die in 2012 een titel
hadden behaald. Daarna werden
de andere foto's onthuld van de

\dividuele sporter.
àterdag I2 oktober stond er weer
'e eerste lac wedstrijd op de ka-
rder. Dit zijn de lange afstand
Cstrijden voor de klasse van

Désirée is dit 800, 1500 en 2000m
wije slag en 200 en 400m wissel-
slag. Zaterdag stond de 800m oP

het programma en het ging eigen-

lijk buiten verwachting. Désirée
zwom maar een baan rugslag in
verband met haar arm en de tijd
was dan wel geen pr maar sneller
dan verwacht. Zondag 20 oktober
stond er alweer het tweede deel
van de OWKW oP het Programma.
Als eerste ging Désirée van start
op de 100m vlinderslag en al zag

het er wel goed uit de tijd was
een stuk boven de Pr van Désirée.

Daarna stond de 200m rugslag oP

het programma en dat was een
beetje verkeerd ingeschat want
die zat nu meteen achter de 100m
vlinderslag aan dus geen tijd om

even rust te nemen dus ook hier
zat er geen Pr in.


