
Van Dishoek naar
Zoutelande met windkracht 5
Woensdagavond 13 augustus stond alweer de 3de tocht voor Desi-
ree Fmmen op het proglÍunma en deze keer werd er gezwommen
van Dishoek naaÍ Zoutela[de. Er gingen maar liefst 116 zwemmers
varr start 102 Nederlanders, l0 Belgen, een Duitser en een Deen

Er stond een stevige westen-
wind windkracht 5 dus er werd
een kribben (strekdam) verder
gestart anders werden de zwem-
mers meteen al tegen de paal-
hoofden aangegooid. Het was
voor sommige zwemmers dan
ook niet gemakkelijk om de
branding door te komen maar
Desiree is klein dus die kan al
snel beginnen met zwemmen
onder de golven door. Het werd
een barre tocht ma.ar voor Desi-
ree die van golven houd eing hii
hed goed.
Bij aankomst in Zoutelande werd
er gekeerd rond de gele boei om
zo het strand op te lopen en ook
daar ging het voor veel zwem-
mers fout. Door de hoge golven
waren de paalhoofden niet goed
te zien en heel veel zwemmers
zwommen dan ook op de paal-
hoofden met alle gevolgen van
dien. Desiree zag de paalhoof-
den net op tijd om er met een
boog omheen te zweÍhmen en
kwam nooi als 3de dams 5in-
nen. Nu uog met een zeetocht t,e
gaan (de zeemijl van Vlissingen
op 27 augustus) kan het klassè-
ment worden opgemaakt.

VUGHT
Zondag 24 augustus was er een
wedstrijd in Vught die zowel
voor het Nederlands klassement
als voor het Brabant klassemént
telde en al was het weer niet he:
lemaal geweldig weer' Desiree
ging weer met volle moed naar
de wedstrijd al had ze onder-
tussen wel 5 hechtingen opge-
lopen. Às eerste ging Desiree

van start op de lkm vrije slag
dames en deze verliep wel goed --
aI is het water al een stuk kouder
17,5 maar Desiree tikte met een dat dit niet het geval was m
mooie tijd eu een 6de plaats aan wat een official zegt, ziet of d
en als 3de van Brabant. De lkm op 15 meter afstand is alt
masters op het einde van de dag waar. Voor Desiree heel zr
verliep jammer genoeg heel an-
ders.
Desiree was goed weg en lag
meteen op kop maar bij het
500m keerpunt is er iets gebeurd
wat alieen een kamprechter
heeft gezien. Desiree draait om
het keerpunt zoals alt[jd met zes
zwemmers op haar voeten maar
de man op het keerpunt zag dat
Desiree als enige voor het keer-
punt draaide dus een disk zag ze
later op de uitslag. De zes zwem-
mers zijn nog in protest gegaan

want ze stond zowel lste in
Nederlands als Brabants m
ter klassement en dat kan ze
waarsch[jnlijk wd vergeten.

LAATSTE ZEEWEDSTRUD
Woensdag 27 augustus is er
laatste zeewedstrijd de zèer
van Vlissingen en in het weeke
van 30 en 31 augustus wordt.
NK gezwommen en wel op zal
dag in Oirschot als op zondap
Oosterhout dus dat wordt r
thuiswedstrijd.


