Vier podiumplaatsen
voor Desiree Emmen
siree ging voor het weekendje
Zeeland. Op zaterdag was de

wedstrijd in Wilhelminadorp

ZEEMUL
Woensdag 2 september stond de

zeemijl (1852m) van Vlissingen

op de kalender. Rond de klok
van 19.00 uur werd het start-

sein gegeven bij de gevangenistoren. Er werd eerst naar links
gezwommen dus zeg maar van

Vlissingen weg dan keren daarna
Ikm voor de kust van Vlissingen
dan werd er weer gekeerd om na
ongeveer 500m na de gele boei
het strand op te gaan. Desiree
ging goed en kwam als 2de binnen bij de dames met een tijd
van 27 min. 43 sec. Woensdag 9
september wordt Westkapelle Zoutelande ingehaald.
Afgelopen weekend waren er
maar liefst 4 wedstrijden waar

uit

gekozen kon worden. De-

en daar ging Desiree als eerste
van start op de lkm masters en
na een snelle start was Desiree
goed weg en kon ze meteen op
kop. Onderweg kon er uiemand
meer bij en kwam Desiree als
lste all-in aan. De 2km later op
de dag had ze afgemeld. Na een
goed nachtje slapen in zeeland
was de volgende dag Vlissingen
aan de beurt. Door de vele regenbuien was het water flink afgekoeld en haalde nog maar net de
16 graden. Als eerste werd weer
de lkm masters gezwommen en
ook hier was Desiree weer goed
weg en kwam weer als lste binnen. Als een van de laatste pro-

gramma's stond weer de 2km
wije slag damqs qP het Programma en ook deze afstand ging
goed. Desiree was goed weg en

kon meteen achter de nrunmer
een gaan liggen en deze positie

is het heel de race gebleven en
Desiree pakte dus een mooie 2de

plaats.

Komend weekend wordt het
open water weer afgesloten in
Sleeuwijk op zaterdag en dit is
tevens ook een Brabant wedstrijd dus zowel het Nederlands
klassement als het Brabant klassement wordt hier uitgereikt.

