
Desiree Emmen voelt zich goed in de golven

TWEEDE ZEETOCHT
Afgelopen woensdag 19 augus-
tus was de tweede zeetocht van
Zwemmen langs Walcheren. De-
ze keer werd er gezwommen van
Dishoek naar Zoutelande. Het
weer was goed een lekker zonne-
tje en een mooie watertempera-
tuur. Iets voor de klok van 19.00
uur werd het startsein gegeven
en kon de groep vertrekken naar
Zoutelande. 44 minuten later
en 4km verderop kwam Desiree
mooi als 3de dame binnen. Het

was wel zwaar geweest zei De-
siree achteraf en veel last gehad
van kwallen maar als je er een in
je mond krijgt en in je lip prikt is
daar weinig aan te doen.

HOORN
Zaterdag 22 en zond.ag 23 au-
gusnrs was Desiree te vinden in
Hoorn. Voor de snelle tijden hoef
je niet naar Hoorn af te reizen
want in de golven van het IJs-
sslmeer kun je dat wel vergeten.
Op zaterdag liep de wekk_er al

woeg af want de reis naar Hoorn
begon al om 7.00 uur. Desiree
mocht als eerste van start op de
1km masters en deze afstand
verliep als volgt: Na het startsein
naar de binnenhaven van Hoorn
daar keren dan terug via de sluis
om zo de golven te trotseren varl
de buitenhaven naÍu het IJssel-
meer. Het was een zware tocht
maar Desiree tikte als 2de aan.
Later op de middag was het tijd
voor de 2km en dit werden tlvee
rondjes van een km. De kop-
groep moest Desiree naar het
eerste rondje na de sluis al laten
gaan maar ze pakte toch nog een
7de plaats. Als laatste zwomze
met Nicko een teamgenoot de
500m ploegenrace en hier nam
Nicko de 125m vlinderslag en
rugslag vdor zijn rekening en
Desiree zwom de 125m school-
slag en wije slag en samen pak-
te ze hiermee de 3de plaats en
een leuk geld bedrag. Na een
overnachting in Hoorn was op
zondag als eerste weer de 1km
masters aan de beurt en al gtng
hij op zondag zwaarder Desiree
pakte wel de lste plaats. 's Mid-
dags was de 1km wije slag da-
mes aan de beurt en deze verliep
niet echt lekker met veel geduw
en getrek wist Desiree naar een
7de plaats te zwenmen.

Komende woensdag 26 augustus
zwemt Desiree de 3de zeezwem-
tocht en deze zal zijn van West-
kapelle naar Zoutelande.
Komend weekend wordt een Bra-
bant weekend, zaterdag Oirschot
en zondag Oosterhout een thuis-
wedstriid met tevens het NK.


