
Koud maar mooi weekend
voor Desiree Emmen

Afgelopen weekend is het open
watercircuit in Nederland vau
start.gegaan, Het was wel een
heel koud weekend voor de
open \Mater zwemmers,

Als eerste ging Desiree van
OZ&PC De Warande van start in
Leiden op wijdagavond dus dat
was wel even hectisch. Eerst heel
de dag gewerkt en toen snel met

zijn allen naar Leiden. De eerste
afstand was de 1500m wije slag
en met een mooie staft ging de
kopgroep er met 4 zwemmers
van door. Bij de finish kwam het
aan op een eindsprint en daar
pakte Desiree een mooie 2de
plaats I sec. achter nummer 1,
De tweede afstand was de lkm
masters en ook deze verliep
goed en ook hier pakte Desiree
een 2de plaats. Op zaterdag was
de reis naar Vriezenveen maar
daar was het al een stuk kouder.
Als eerste ging Desiree daar van
start op de lkm masters en na
een mooie snelle start nam ze
al snel de kop en dit bleef zo en
pakte ze een mooie lste plaats.
Nadat alles heel erg was uitgelo-
pen ging de 3km pas om 18.30
uur van start en was het dus al-
Iemaal nog kouder geworden.
Daarbij gingen de heren en de
dames gelijk van start en op zich
vind Désirée dit niet f\jn maar ze
zwom een mooie race met veel

kopwerk en tikte dan ook als
lste aan. Na de prijsuitreiking
zijn we meteen doorgereden
naar Medemblik want daar zou
de volgende dag gestart worden.
Na een goede nachtrust, lekker
ontbijt en opgewarmd te zijn
mocht Desiree zich om 11.30
uur melden bij de voorstart.
Daar was het water zo koud dat
ze niet de haven uit mochten
zwemmen het IJsselmeer op. Op
het Usselmeer was het 14 graden
en in de haven 16 dus dat mag.
De afstand was 2500m dus dat
werden 5 rondjes van 50Om. De-
siree was goed weg maar moest
toch halverwege de kopgroep la-
ten gaan en tikte daarna als 6de
aan als een ijsklontJe.
Desiree heeft dus een mooi
weekend gehad en de eerste kilo-
meters en punten zijn binnen op
naar volgend weekend.


