Twee weekenden Noord
Holland voor Desiree Emmen
Desiree Emmen van OZ&PC De Warande was twee weekenden te
vinden in Noord Holland want daar vonden de open waterwedsnijden plaats.

ANNA PAULOWNA
Op zaterdag 26 juli was Anna
Paulowna aan de beurt dus dat
was woeg uit de veren.om daar
op tijd te staan. De eerste start
van Desiree was de lkm masters
en deze verliep wel goed en met
een mooie tijd en een 2de plaats

tikte Desiree aan. Later op de
middag kwam Pssilqe weer aan
de start maar nu voor de 3km
wije slag dames en dit zou gezworrlmerrworden in twee rondjes. In het eerste rondje riep DesÍee nog ik heb het gehad hoor
maar toch zwdm ze nog het gat
öcht naar het groepje voor haar
en tikte ze als Sde aan. Daarna
zijn we daar blijven slapen want
de volgende dag stond Medemblik op de kalender. Daar gingen
Rick (clubgenoot van Desiree)
en Desiree bijna gelijk van start
want de 2500m wije slag werd

wil een zwemmer nog meer maar
dit was niet helemaal het geval. Het was een groot peloton
zwemmers en het-was niet alleen
langgerekt maar het waaierde
zo breed uit dat de verdenking
rees dat 91 Fngelandvaarders bij
zaten. Maar de steeds sterker
wordende ebstroom stuwt niet
alleen in de rug maar duwt je
ook naar buiten en daar had Desiree nu precies last van. Maar ze

had heerlijk gezwommen zei ze
achteraf en dat is natuurlijk het
fijnst en ze kwam als Sde dame
binnen.

HOORN
Afgelopen weekend was Desiree
heel het weekend te vinden in
Hoorn waar het gehele weekend
werd gezwommen in het IJsselmeer. Op zaterdag startte Desiree als eerste op de lkmmasters

met een wave gestart. Als eerste
gingen de heren van start daarna
de junioren jongens dus Rick

en deze verliep redelijk en met
een mindere tijd tikte Desiree
als 2de aan. Later op de middag

daarna de.dames dus Desiree en
dan de junioren meisjes en hier
zat telkens I minuut tussen. Er
werd eerst een rondje van 500m
gezwommen en daarna tlvee van
een kilometer. Er werd goed gezwommen en op een gegeven

zou Desiree nog starten op de
2km wije slag maar de wedstrijd

moment lag Rick

bij

de groep

van Desiree dus dat zwom voor
Rick wel fijn want de dames

zwemmen over het algemeen
wat rustiger met armen en benen. Dus kwamen ze deze keer
,samen binnen en Desiree werd
4de bij de dames.

ZEETOCHT
Woensdag 30

juli

werd afgelast wegens het noodweer want het was niet alleen
regen en harde wind maar ook
onweer. Na een goede nachtrust
en een lekker ontbijtje stond een
zondag als eerste weer de lkm
masters op het programm6 dqTs

tijd wel iets beter
maar ook nu tikte Desiree als
keer. was de

2de aan. Later op de middag was

de lkm wije slag bij de dames
aan de beurt en na een slechte
start kon Desiree niet meer aanhaken en kwam als Sde binnen.

Als afsluiting was er nog een
was er een zee-

tocht voor Desiree en wel van
Oostkapelle naar Domburg.
Nadat iedereen zijn nummer op
de handen had laten schrijven en

zich had ingesmeerd met vase-

4x500m estafette en deze werd
door de organisatie ingedeeld.
Het werd een gezellige strijd en
de groep van Desiree kwam als
Sste binnen van de 17 teams.

Woensdag zwemt Desiree de

line kon om 19.00 uur het start-

zeetocht van Westkapelle naar

sein worden gegeven. Het was 20
graden er stond een licht briesje

Zoutelande en het weekend is
Desiree te vinden in Heerjans-

dus je zou kunne-n denken wat

dam en in Breda in de singel.

