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Désiree Emmen start op de
Regionale sprint Kampioenschappen
Zatd{rdag 3O novembet en zondag I december waÍen er de regi-
onale sprint kampioenschappen in Findfuevsa. De kring Brabant
bestaat niet meer bii het zwemmen want hier is Zeeland en Lim-
buig aan toe gevoegd dus het zijn voortaan de regionale kampi-
oenschappen.

Desiree zag er erg tegen op wei-
nig getraind natuurlijk en ook
lichamelijk gaat het natuurlijk
nog niet helemaal lekker en dan
ook nog sprinten maar om weer
wat wedstrijd gevoel terug te
kr[igen van grote toernooien was
dit een mooie wedstrijd vonden
de trainers. Op zaterdag was als
eerste de 50m vlinderslag aan
de beurt en met bijna haar eigm
tijd tikte Desiree als 16de aan.
Desiree komt uit in dames seni-
oren en dit is geboortejaar 1995
en ouderen dus een grote groep
zwemmers. Daarna was de 50m
wije slag en ook deze verliep
lekker en hierop tikte Desiree als
IOde aan.
Op zondag de tlveede dag van de
kampioenschappen was de 50m
rugslag aan de beurt en hierop

had Desiree zelf alles ingezet
want dit is toch haar slag en hij
ging lekker. Desiree zwom zelfs
een pr wat al heel lang niet meer
was gelukt dus de hoop was op
een 3de plaats maar jammer ge-

noeg werd het met een paar hon-
derdste een 4de plaats. De tijd
was wel goed voor een clubre-
cord. De tweede afstand was de
l00m wisselslag maar deze ver-
liep niet lekker en was ook net te
lang zei Desiree achteraf Desiree
tikte dan ook als 22ste aan, Het
was een mooi kampioenschap
en Desiree was achteraf toch blij
dat ze mee had gedaan. De Wa-
rande zwom wel 1l medailles bij
elkaar namelijk 7 gouden, 1 zil-
veren en 3 bronzen wat De Wa-
rande in het medaille klassement
een 8ste plaats opleverde.


