Desiree Emmen
actief in open water
Zaterdag 4

juli ging Desiree van

start in Lithoijen. Het zou een
drukke dag worden want veel
Warande-zwemmers kwamen
aan de start omdat het een Bra_
baut wedstr[id is en dus mee_
telt voor zowel het Nederlands
klassement als het Brabant

klassement.

Als eerste mocht Desiree van

start op de 1km masters. Ze was
weg en bleef weg, maar achteraf
hoorde zij dat de baan te lang

was dus dat raadsel was snei

opgelost. Nu alleen te hopen dat
ze de tijden corrigeren want bij

de master afstanden tellen dè
tijden. Al waren er wat strubbe_
lingen Desiree pakte een mooie

lste plaats in de categorie 20+.
Na een lange tijd was de lkm

wije slag tijdrace dames 6* 4u
beurt. Dit zwemt altijd moeilijk
wantje weet dus niet hoe de con' currentie
ligt omdat je alleen ligt
maar uiteindelijk nadat alles was
uitgerekend had Desiree de 3de
plaats gepakt en lste van Bra_
bant.
De volgende dag was Sluis aan
de beurt en daar werden eerst de
tentjes gezet want het was daar

heel bewolkt. Desiree gtng van
start op de lkm masters en na
een mooie race tikte Desiree nipt
als 2de aan. Ondertussen was
het gaan regenen en de tempe_
ratuur was flink gezakt, maar er
werd nogmaals gestart maar nu
op de 2500m wije slag dames.

Desiree zwom haar race veel alleen want ze was precies tussen
twee groepen in gekomen maar
na een mooie tijd tikte Desfuee
als 7de aan.
Het teamevent gitrg jammer genoeg niet door want ondertussen
was het ook nog gaan onweren.

Maar ze kregen toch nog een
prijs maar nu op voigorde van

inschrijven. Zij waren de eerste
die hadden ingeschreven dus

was er toch nog een gouden plak.
Nu gaat Desiree eerst op vakantie om eind juli het open water
Jveer op te pakken.

