Het begin is weer gemaakt
Desiree Emmen van OZ&PC De Warande is weer rzan start gegaan
in 2016. Na een kleine ingreep die goed is verlopen was er I januari de nieuwsjaarduik. Deze keer hadden ze gekozen voor Vlissingen want Desiree ging samen met Rick en Max Embregts en Rob en
Nicko Kamphuis ook van OZ&PC De Warande.

In Vlissingen werd de Nieuwjaars duik georganiseerd door
zwemmen langs Walcheren van
Thierry Potin waar ze ook in de
zomer de zeetochten zwemmen.

Het geld ging allemaal naar het
goede doel AIS zoals altijd.

Rond de klok van 12.30 uur
waren we met zijn allen op het
strand en na het nieuwjaar wensen was het dan toch echt tijd
om de zwemkleding aan te gaan
doen. Het kanon wat op de boulevard staat was verplaatst want

vandaaruit zou het startschot
plaats gaan vinden. Om 13.20
stond iedereen op het strand
de warming up te doen en daarna kon het aftellen beginnen en
klokslag 13.30 werd het kanon
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afgeluurd. Het was goed te doen
zei Desiree achteraf maar het
scheelde ook dat de watertempe-

ratunr niet zolaag was 8 graden. ree zei achteraf dat hij niet goed
Daarna omgekleed de medaille liep. Ze had vanaf het begin echt
omgehangen en met zijn allen moeten werken maar ze tikte net
lekkere warme chocomel met boven haar tijd als 2de aan. AIs
slagroom gedronken. Afgelopen laatste was de 100m vrije slag

zondag lTjanuari stond weer de
competitie op de kalender deel
3 en deze werd in het thuisbad
in Oosterhout gezwommen. Als

aan de beurt en deze liep weer

vrije
laat-

lekker maar ook hier zat Desiree
net boven haar tijd. Inmiddels
zijn alle wedstrijden in het land
alweer geteld en staan we landelijk als 14de geplaatst il de B

haar
tijd en zwom een mooie race.
Daarna was de 200m rugslag aan
de beurt en deze verliep voor ons
te zien goed en mooi maar Desi-

competitie.
Komend lveekend zal Desiree in
Papendrecht starten op de NK
masters en wel op de 400 en
800m wije slag en op de 50, 100
en 200m rugslag.

eerste was er de 4x200m
slag en daar was Desiree de
ste zwemmer.

Desiree zat maar net boven

