
Code Rood
in Anna
Paulowna
Zaterdag 25 juli stond Anna
Paulowna op de kalender voor
de open water zwenmers van
OZ&PC De l{arande.'s morgens
nog even internet gecheckt of
de wedstr[id wel door ging we-
gens het slechte weer maar er
stond niets op dus de 2 uur du-
rende reis kon begrnnsa.

Daar aangekomen stond de zon
hoog aan de hemel en het water
lag er mooi strak bij dit was in
al die jaien nog nooit geweest
want Anna Phulowna staat be-
kend om zijn golvend water en
altijd de wind vol op het water.
Als eerste mocht Desiree F.rnmen
starten op de lkm masters da-
mes en hier wist Desiree in haar
categorie de 2de plaats te beha-
len. Ondertussen werd natuur-
lijk het weer goed in de gaten
gehouden en toen kwam toch
de mededeling het slechte weer
kwam in een rap tempo richting
Anna Paulowna dus de presta-
tietochten werden gecanceld en
de 3km wije slag en schoolslag
werden naar voren geschoven.
Eerst zou de 3km wije slag star-
ten heren en dames tegelijk en
daarna de schoolslag. Voor De-
siree niet gunstig want die was
nog maar net het water uit. Dus
andere cap ( badmuts ) op en die
kon meteen weer naar de voor-
start. Desiree zwom geen goede
race het was te kort op elkaar. en I

Desiree tikte dan ook als l0de
aan. Na de 3km schoolslag werd
alles gecanceld en werd de.wed-
strijd stop gezet. Nadat iedereen
van de drie km binnen was brak
het weer los en was het een heel
gedoe om thuis te komen want
op de A9 lagen drie bomen om
dus de terug weg duurde erg
lang maar alles is gelukkig goed
gegaan. Nu is het even rustig en
wordt er 9 augustus weer gestart
en dan is Breda aan de beurt met
de singeltocht


