
Desiree Emmen zwemt naar twee
keer brons op NK masters
Afgelopen weekend stond in het teken van de Open'Nederlandse Masterkampioenschappen en deze
werden gezwommen in Papendrecht. Buiten alle Nederlandse deelnemers waren er ook uit Oosten-
rijk, Belgie, Groot Britanie, Duitsland, Letland, Lithouwen, Noorwegen , Rusland en Spaqie.

Het toernooi begon donderdag,
maar Desiree ging pas van start
op wijdag en haar eerste afstand
was de 400m wije slag.
Desiree zwom een mooie vlakke
race en pakte hier haar eerste
medaille. Desiree zat 2 sec. bo-
ven haar inschrijftijd en het re-
sulteerde dus in een 3de plaats.
Later op de middag werd de 50m
rugslag gezwommen en dat zou
moeilijk worden, want op een
50m nummer moet alles perfect

gaan van start tot keerpunt tot
aantikken.
Desiree lag wel in de snelste se-

rie met de meeste van haar con-
currenten en al zwom ze een
mooie race ze stond als 6de in-
geschreven en het bleef bij een
6de plaats.
Zaterdag stond alleen de 200m
rugslag op het programma en
deze werd s'middags gezwom-
men. Op deze afstand stond
Desiree als 6de ingeschreven en

met een mooie race kwam ze net
een seconden te kort en pakte ze
de 4de plaats dus wel twee plaat-
sen doorgeschoven.
Op zondagmorgen was het al-
weer vroeg inzwemmen namelijk
om 8.00 uur en daarna stond de
800m wije slag op het program-
ma. Desiree lag in de op een na
snelste serie en daar lagen twee
concurrenten van haar categorie
dus ze moest de serie waar ze in
lag winnen anders waren de me-
daille kansen voorbij.
Desiree stond als 4de ingeschre-
ven maar ze zwom een goede
vlakke race en tikte als lste aan
met I sec van haar inschrijftijd
af. Dus brons was verzekert en
dat bleef zo de twee andere da-
mes waren net iets sneller.
AIs laatste was laat in de middag
de 100m rugslag aan de beurt en
hierop stond Desiree als 7de ge-
plaatst en dit bleef ook een 7de
plaats met 1 sec. boven haar in-
schrijftijd. Desiree kan op een
mooie en gezellig toernooi terug
kijken waar meer in zat als dat
ze gedacht had.


