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ZEETOCHTEN
Woensdag 5 augustus stond de
eerste zeetocht op de kalender
in een reeks van 4. AI deze zee-
tochten worden georganiseerd
door zwemmen langs Walcheren
met Thierry Potin. De zeetocht
zou zijn Oostkapelle - Dombwg
maar door de stroming lverd
het omgedraaid en werd er ge-
start in Domburg en gefinisht in
Oostkapelle. Het was mooi weer
en een grote àukte in Domburg
zowel met zwemmers maar ook
met vakantiegangers. Om 18.45
gaf Thierry het fluitsignaal en
vertrok de gehele groep richting
Oostkapelle. Alle begeleiders
met de auto naar de finish. In
Oostkapelle aangekomen waren
de eerste zwemmers als stipjes
te zien maar al snel kwamen ze
dichterbij en Desiree kwam mooi
binnen a]s 2de dame en 1lde all-
in.

BREDA
Zondag 9 augustus was Desiree
te vinden in Breda voor de 2de
singeltocht met meerdere zwem-
mers van De Warande. Als eer-

ste stond voor Desiree het team
event op het programma samen
met Rick en Nicko van De Wa-
rande. EIk team vertrok op het
startsein om na lkm weer te fi-
nishen, als de derde zwemmer
aantikte van het team werd de
tijd stil gezet. Nadat iedereen
had gezwommen kon De Waran-
de hun lste plaats op gaan halen
een lekkere taart. Daarna kwam
Desiree aan de start op de lkm
masters en na een mooie snelle
start waren de eerste meters
zwaar want er gingen er een paar
mee maar eenmaal op kop los
van de rest zwom Desiree alleen
naar de finish en pakte de lste
plaats. Daarna was er even rust
en als Iaatste was de 2km wije
slag aan de beurt dames. Het
werden twee rondjes van lkm
en het eerste rondje ging perfect
met zijn drieën lagen ze op kop
totdat er een 4de zwemmer be-
gon te vervelen, dit koste zoveel
energie dat Desiree er net af lag
maar toch nog terug zwemmend
tikte ze als 3de aan en als 2de
van Brabant. Volgende week zal
Desiree starten in Heeriansdam.
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