
Zware competitie
voor Desiree Emmen
Zondag 6 maart stond voor de Warande de laatste competitie op.
de kalender. AIs je lande$k zwemt hoofdklasse, A, B of C klasse
dan zwem je 4 rondes per seizoen. Mocht je in de promotie,/degra-
datie zone zitten dan zwem je nog een ronde of als je in de disuict
klasse zwemt.

De Warande zwemt in de lande-
lijke B klasse en na deze ronde
als alles geteld is zullen ze net
onder het midden eindigen dus
zit het er voor dit seizoen op.
Desiree uitkomende bij de da-
mes senioren open had een
zwaar programma in anderhalf
uur tijd kwam ze aan de start op
de 200m vlinderslag, 200m wis-
selslag en 100m rugslag.
De beide 200m nummers zijn
het zwaarste omdat de vlinder-
slag nu eenmaal een zware slag
is en Desiree begon de wedstrijd
met de 200m vlinderslag. Ze
zwom haar inschrijftijd dus De-
siree was te\Teden.

Daarna was de 200m wisselslag
aan de beurt en die slag begiít
weer met de vlinder dus je kon
ook nu zien dat ze nog niet her-
steld was van de 200m vlinder.
Ze zat ook boven haar PR tijd
maar nog steeds goed voor de
punten. '

Na het aantikken had ze 15 min
om te bekomen en toen ging
weer het startsignaal voor de
100m rugslag en hierop zwom
ze een sec. boven haar tijd dus
ook op deze afstand pakte ze
mooie punten.

Nu is het een kwestie dat alle
wedstrijden door heel Nederland
geteld worden om te zien hoe De
Warande eindigt maar zoals we
nu kunnen zien zal dit net bene-
den het gemiddelde zijn dus ook
volgend jaar zal De Warande in
de B van start gaan.
De week ervoor zwom Desiree
een OWKW deel 4 in Bergen op.
Zoom en daar ging ze van start
op de 200m rugslag en 100m
schoolslag. Beide afstanden ver-
liepen niet naar wens en vooral
de schoolslag Iiep slecht.
De 200m nummers heeft Desiree
nu allemaal gezwonrmen dus dat
klassement is vol. 10 april zal
Desiree in Andel de 100m vlin-
derslag en de 100m wije slag
nog zwemmen oE ook het 100m
klassement vol te zwemmen.


