Van een
Zeetocht tot
in de singel
van Breda
Desiree Emmen was deze week
overal te vinden waar'gezwommen werd.

ZEETOCHT
Op woensdag 6 augustus zwom

ze de zeetocht Westkapelle Zoutelande. Met regen thuis vertrokken maar in Zeeland brak de
zon door en om 19.00 uur kon
het startsein weer gegeven woiden voor de 4km lange zeetocht.
Deze keer hadden ze wat stroming mee alleen wel wind tegen

en stuk gemakkelijker nadat de
wind was gaan liggen en Desiree
tikte dan ook als lste aan.

maar na ongeveer een 40 min.
kwamen de zwemmers binnen en
Desiree werd jammer genoeg nog
net op het strand ingehaald maar
werd toch nog 4de b[i de dames.
HEERJANSDAM
Zaterdag I augustus was er een
wedstrijd in Heerjansdam dus
dat was woeg uit de veren want

Desiree zwom meteen

in het

SINGELTOCHT
Zondag l0 augustus was er de
sg151s singeltocht in Breda en al
regende het bijna de gehele dag
de sfeer en de gezelligheid zat er
goed in, Als eerste zwom Desiree

deze keer de lkm masters en
hierop moest ze alles geven. Een
dame zwom heel de race achter
Desiree en wilde het laatste sruk-

eerste programma de 3km wije
slag dames. Het was een zwaar

je er voorbij maar'Desiree gaf alles en tikte net als lste aan dus

parcours want de wind stond er

ook van Brabant want deze wedstrijd telde ook mee als Brabant

recht op. De baan was 500m lang

dus dat werden drie rondjes en
de heen baan ging telkens wel
maar terug was heel zwaar het
leek wel zei Desiree achteraf als
je de boei om kwam dat er een
hele blokkade was. Maar de drie

wedstrijd. Als laatste afstand

rondjes werden netjes uitge-

Woensdag 13 augustus zwemt

zwommen en Desiree tikte als
Sde aan. Aan het eind van de
middag stond de lkm masters
op het Programma en deze ging

Desiree van Dishoek naar Zoute-

stond de 2kmÍrije slag dames
en al was het wij kort op elkaar
Desiree ging nogmaals van start
en deze keer tikte ze als 6de aan
en 3de van Brabant.
lande en zondag 24 augustus is
er weer een wedstrijd en dan in
Vught.

