
Desiree Emmen op podium in ltalië
elkaar starten. Na een Italiaanst
uitleg was het zover en hoordr
je het startsein over het gehelt
strand. Met 500 deelnemers wat
Desiree nog nooit gestart en z(
durfde dan ook niet de eerstt
paar 100m met haar hoofd onder
water want ze dacht ik kom nooi'
meer boven. Na een 400m werc
het veld wat uitgestrekter en kon
den wij de zwemmers goed vol
gen. Na 23 min. en 44 sec kwan
Desiree binnen als 3lste all-in. Et

waren 2 5 heren voor haar binner
gekomen en 5 dames van de elitt
groep ( dit zijn dames die zwem
men alleen WK en Olympisch) er
toen kwam Desiree en die werc
eerste van haar Categorie 21 tol
en met 29 jaar dus die mocht ool
naar het grote podium. Het werc
een mooie prijsuitreikilg met eer
prachtige gouden medaille een tas

vol met spullen en bij elke groep
werd er een fles champagne ont
kurkt. Geweldig om te zien en eer
avonfuur om nooit te vergeten.

Zondag I 1 oktober was het zover
een open waterwedstrijd in Italië
en Desiree van OZ&PC De Waran-
de had zich hiervoor ingeschreven
op de 1800m. Nu is Desiree een
echte open water zwemster maar
dit werd toch een wedstrijd om
nooit meer te vergeten. In het
plaatsje Bergeggi werd deze wed-
strijd gezwommen in de Middel-
landse zee. In Nederland starten
de wouwen alleen met gemiddeld
80 zwetrmers, op de zeetochten
zwemt Desiree gemengd met ge-
middeld 150 deelnemers maar
nu werd er gemengd gestart en
er waren 1560 deelnemers. Na-
dat Desiree zich om 8.00 uur s

'morgens had gemeld begon het
zonnetje goed door te komen en
konden de voorbereidingen be-
ginnen. Nummers op de handen
een boei ophalen en een chip voor
om de enkel. Desiree zou gaan
starten in zone I samen met de
elite groep en elke groep had 500
deelnemers en zou 5 min. achter


