Tweede plaats op 3 kilometer NK
open water voor Desiree Emmen
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Eerst was er woensdag 27 augustus nog de laatste zeetocht. Deze
keer werd er niet vaÍr plaats naar

plaats gezwommen maar voor
de kust van Vlissingen werd er
de zeemijl gezwommen. Het
weer zat mee er waren wel wat
verschillende stromingen maar
Desiree kwam mooi als 4de dame binnen en werd 3de in het
zee klassement

bij de dames.

Op zondag was het een thuiswedstrijd dus vroeg uit de veren lvant er moest ook worden
opgebouwd. AIs eerste ging
daarna Desiree van start op de
3km vrije slag NK masters en
na een mooie spannende race
pakte Desiree zilver in de categorie 20 tot en met 29 jaar en lste
van Brabant. Halverwege de dag
was de 1500m wije slag aan de
beurt bij de dames en dit was

Het weekend van 30 en 31 au-

weer een gewone afstand. De-

teken van het NK en zondag 31

de lkm master die daarna zou

gustus stond helemaal in het
augustus zou een thuiswedstrijd zijn. Zaterdag werd er ge-

zwommen in Oirschot en daar
zwom Desiree nog geen NK afstand. Desiree ging als eerste
van start op de lkm masters en
na een mooie race tikte Desiree
als lste aan. Even later eigenlijk
net te kort op elkaar ging Desiree van start op de 1500m wije
slag dames en hierop pakte Desiree een 7de plaats en Sde van
Brabant. Inmiddels was het heel

siree zou niet alles geven want
komen was belangriiker. Desiree
zwom deze goed uit en eindigde
op een 8ste plaats en 4de van Br.
Als laatste was de lkm masters
aan de beurt en deze verliep perfect. Van het begin tot het eind
zwommen ze met tweeën op en
bleef het tempo hoog en Desiree

tikte in haar categorie als lste
aan. Nu kan er weer geteld wor-

den en zal er veel bekend gaan

hard gaan regenen dat de meeste

worden hoe het waarschijnlijk
zal gaan eindigen. Er worden
nog maar drie wedstrijden ge-

zwemmers naar het aantikken
èerst onder de brug hebben liggen schuilen zo zeeÍ deed de re-

wedstrijd. Desiree zaI volgend
weekend zwemmen in Wilhelni-

gen.

nadorp en Vlissingen.

zwoulmen waarvan een Brabant

