
Desiree Emmen op OWKW
20 september stond Desiree aan de start op de eerste OWKW wed-
strijd. Dit zijn de open west Brabantse klassement wedstrijden en
dat is een serie van 6 en dan kun je als je dat wil alle SOm, lOOm
en of 2OOm nummers vol zwernmen (rugslag, schoolslag, vlin-
derslag, vrije slag en wisselslag). Desiree gaat voor alle lOOm en
2OOm nummers.

20 september werd er dus ge-
start in Roosendaal en voor Desi-
ree stond de 100m rugslag en de
200m wije slag op het program-
ma. Beide afstanden zworn ze
goed weer zo'n eerste keer bin-

nen en met twee 3de plaatsen en
net boven haar tijd was Desiree
dik teweden. Afgelopen zondag
was er weer de eerste competitie
wedstrijd en de.ze werd in ons
eigen bad gezwommen en De

Warande komt uit in de B klasse
voor Desiree een pittig program-
ma. Als eerste was de 50m rug-
slag aan de beurt en deze ging
Iekker en Desiree tikte nipt als
2de aan. Daarna stond de 400m
wije slag op het prograrnma en
hierop kwam ze ruim als lste
binnen maar wel iets boven haar
tijd. Nog niet helemaal uitgerust
stond alweer de 100m wisselslag
op het programma en hierop
pakte Desiree een 5de plaats en
als laatste was de 4x100m wis-
selslag estafette aan de beurt.
Desiree stond ingedeeld op de
rug dus die mocht beginnen en
kwam met een mooie tijd als
lste binnen om te wisselen en
uiteindelijk pakte het estafette
team een 3de plaats. Dan is het
nu een kwestie van tellen om te
zien waar we landelijk zijn ge-

eindigd maar dat zal ongeveer
op een 16de plaats zijn.
Volgende week zal Desiree nog
een keer buiten starten en wel
aan de noordkust van Italië in
zee bij het plaatsje Bergeggi, la-
ter meer hierover.


