Desiree Emmen sluit Open water 201 5
af met Gouden Nederlandse plak
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Woensdag 9 september was de laatste zeetocht. Eigenlijk was deze al gezwommen geweest maar
door het slechte weer werd die toen afgelast en 9 september werd deze dus ingehaald. De tocht liep
van Westkapelle naar Zoutelande. Het weer was goed een klein zonnetje stroming mee alleen was het
erg koud. Om 19,00 uw werd het startseirl gegeven en waren de dik 7O zryemmers de helft minder
vÍrn wat er normaal mee zwom.
Na 34 min kwam Desiree biruren
als 3de dame en de tocht was op
zich goed verlopen alleen was
het erg koud geweest. Nadat iedereen was omgekleed was er

natuurlijk de prijsuitreiking in
het strandpaviljoen. Desiree
kreeg over de wedstrijd de 3de
plaats uÍtgereikt maar ook waren er de klassementen en hier
pakte Desiree een 2de plaats bij
de dames over alle gezwommen
zeetochten. Zaterdag I2 september was er de laatste open water-

paar uur later was het tijd voor
de lkm masters en hier was Desiree weer goed weg maar nu
pakte ze de kop en liet deze niet
meer los. Desiree hield het tempo hoog en kwam dus mooi als
lste bimen met wat later bleek
een hele mooie tijd. Nu was het

wachten op de prijsuitreiking
van zowel de wedstrijd maar ook
van het Nederlands klassement
en Brabant klassement. Na de

prijsuitreikingen van de wedstrijd was het tijd voor het Ne-

wedstrijd voor het Nederlands

derlands klassement en door de

en Brabants klassement. Deze
werd gezwommen in Sleeuwijk
een Brabant wedstrijd dus. Als
eerste ging Desiree van start op
de lkm wije slag dames en na
een mooie start liet Desiree de

tijd die ze die dag had gezwommen was ze naar de lste plaats

kopgroep gaan en tikte als 7de
aan en als 2de van Brahant Fen

geklommen dus bij de masters
werd goud behaald. Het dames
klassement had Desiree voor
Nederland niet vol gezwommen
daar kwam ze 4km te kort. In
het Brahant klasspment werd ze

2de

bij de dames senioren wije

slag en bij de masters werd ze
ook 2de door een rare berekening. Desiree had bij alle Brabant

wedstrijden de master km all-in
gewonnen maar werd toch 2de
door een bepaalde formule. Het
zit er dus op voor dit jaar maar
met een gouden plak op het Nederlands masterklassement, 2de

bij de zeetochten, 2de bij

het

Brabant Dames klassement, 2de
bij het Brabant master klassement, 2de op het NK 3km mas-

ters en een 2de plaats met de
Vereniging OZ&PC De Warande.
Er kan er op een mooi seizoen

worden terug gekeken. Nu even
een beetje rustig aan en dan kan
er bimen worden gestart om in
conditie te blijven voor het open
water van 2016.

