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lilver voor Desiree Emmen op NK masters open water
Afgelopen weekend was het een
Brabant weekend en daarbij werden er ook nog de NK afstanden

gezwommen. Op zaterdag was
Desiree te vinden in Oirschot en
haar eerste afstand was de 3km
vrije slag NK masters 20+. Dit
zijn zwemmers van 20 tot en
met 29 jaar. Desiree was op zich
goed weg maar Iag in het eerste
rondje een beetje krap tussen
twee zwemmers in en op haar
voeten lag er een dus ze had
weinig plaats. Na het keerpunt
ging het veld wat meer uit elkaar
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maar de kopgroep bleef bij elkaar dus het werd een strijd tot
aan het finishbord en daar tikte
Desiree mooi als 2de aan dus de
zilveren NK medaille was binnen
en een lste plaats van Brabant.

Daarna was het lang wachten
want op het einde van de dag
was Desiree weer aan de beurt
voor de 2km vrije slag dames.
Ook deze afstand ging goed en

oensdag 26 augustus stond er eigenlijk een zeetocht op de kalender van Westkapelle naar Zoulande maar door het slechte weer werd deze gecanceld, hopelijk gaat woensdag 2 september de
remiil van Missinsen wel door-

kwam Desiree als 5de binnen en

2de van Brabant. De volgende
dag was Oosterhout dus vroeg
uit bed want er moest ook mee
worden opgebouwd. Na het opbouwen en van alles gedaan te
hebben werd Desiree gevraagd
om chaperonnc te willen zijn assistent dopingcontole. De KNZB
had onze lvedstrijd uitgekozen

dus onverwachts was er deze
controle voor zes zwemmers.
Desiree kreeg een zwemmer toegewezen die ze na de Skm meteen na de finish aan moest spreken en mee mocst nemen. Desiree moest dan continu bi.i deze

zwemmer blijven en niet meer

uit het oog verliezen totdat deze
zwefirmer ecn beker had ingeleverd met urine. Dit duurde wel
even want Desiree had net een
zwemmer die niet zo een, twee
drie kon plassen maar naar bijna
twee ullr was alles geregeld en
k-laar. Daarna was de lkm mas-

ters aan de beurt voor Desiree en
hierbij had ze wel een hele goede start en heeft ze heel de tijd
op kop gelegen en zwom ze naar
een lste plaats. Op het einde van
de dag lag de 1500m vrije slag
dames en ook hier ging ze goed
met de kopgroep mee tot de laatste 250m daar moest Desiree cen
gaatje laten vallen en tikte ze als
5de aan en 2de van Brabant. Nadat alle priizen waren uitgedeeld

werd het vereningsklassement
bekend gemaakt . De Waranda
werd derde.

Komend weekend zal Desiree
starten in Zceland en dat zal zijn
op zaterdag in Wilhelminadorp
en op zondag in Vlissingen.

