
Desiree Emmen
op podium in ltalië
Zonaag f f oktober was het zover een open waterwedstrijd in
Italië en Desiree van OZ&PC De Warande had zich 6i"1176s1 inge-
schreven op de l8OOm, Nu is Desiree een echte open water zwem-
ster mair dit werd toch een wedstrijd om nooit meeÍ te vergeten.

In het plaatsje Bergeggi werd
deze wedstrijd gezwommen in
de Middellandse zee. In Neder-
land starten de wouwen alleen
met gemiddeld 80 zwemmers,
op de zeetochten zwemt De-
siree gemèngd met gemiddeld
150 deelnemers maar nu werd
er gemengd gestart en er waren
1560 deelnemers. Nadat Desiree
zich om 8.00 uur s 'morgens haà
gemeld begon het zonnetje goed

door te komen en konden de
voorbereidingen beginnen. Num-
mers op de handen een boei op-
halen ( dit was een klein pakket-
je wat je om je middel kreeg en
bij nood kon je aan een touwtje
trekken en zou het uitklappen)
en een chip voor om de enkel.
Even uitgezocht in welke zone er
gestart moest worden want dit
kon je zien aan de hand van je
nurDmer. Desiree zolr gaan star-
ten in zone I samen met de eli-
te groep en elke groep had 500
deelnemers en zou 5 min. achter
elkaar starten. Na een Italiaanse
uitleg was het zover en hoorde
je het startsein over het gehele
strand. Met 500 deelnemers was
Desiree nog nooit gestart en ze
durfde dan ook niet de eerste
paar 100m met haar hoofd on-
der water want ze dacht ik kom
nooit meer bovèn. Na een 400m
werd het veld wat uitgestrekter
en konden wij de zwemmers
goed volgen in lijn hoe ze zwom-
men maar waar Desiree lag wis-
ten wii ook niet. Na 23 min. en
44 sec kwam Desiree binnen als
31ste all-in. Er waren 25 heren
voor haar binnen gekomen en
5 dames van de elite groep ( dit
zijn dames die zwemmen alleen
WK en Olympisch) en toen kwam

Desiree en die werd eerste van
haar Categorie 21 tot en met
29 jaar dus die mocht ook naar
het grote podium. Het werd een
mooie prijsuitreiking met een
prachtige gouden medaille een
tas vol met.spullen en bij elke
groep werd er een fles champag-
ne ontkurkt geweldig om te zien
en een avontuur om nooit te ver-
geten.

Afgelopen weekend lag Desiree
weer gewoon hier in het binnen
water en het was een druk week-
end. Op zaterdag 17 oktober
werd er gestart op de lac dit zijn
lange afstanden waar een lande-
lijk klassement van bijgehouden
wordt. Het was een thuiswed-
strijd dus wat temperatuur be-
treft 26 graden een fijn bad als
je grote afstanden moet zwem-
men. Desiree zat in het laatste
programma laatste serie en het
ging haar goed af. Een mooie
constante snelheid en Desiree
zwom nog niet haar pr tijd maar
wel 8 seconden sneller dan vorig
jaar. Zondag was er het tweede
deel van de OWKW en deze werd
gezwoÍlmen in Roosendaal. De-
siree ging voor de 200m wissel-
slag die ze goed zwom met een
kleine pr en een clubrecord en
voor de 200m schoolslag niet
haar favoriete afstand maar
moet gezwommen worden om
het klassement vol te zwemmen
en ook deze verliep goed en zat
ze bijna op haar PR tijd. Nu zal
Desiree I november weer van
start gaan op de clubkampioen-
schappen.


