Bronzen medaille voor Desiree Emmen
op de NK Masters

Afgelopen weekend stond in het teken van de NK masters voor
Desiree die uitkomt voor OZ&PC De Warande. Deze keer werd er
gezwommen in Eindhoven in het 50m bad. De concurrentie was
groot en wat vervelend was je kon inschrijven met een 25m badtijd en een 50m badtijd.

hier zwom Desiree van een 7de
plaats naar een 6de met bijna
haar eigen pr tijd.
Het binnen seizoen zit er nu
op voor Desiree die ze met een
mooie Nederlandse medaille

Met een 25 m badtijd ben je altijd sneller. Desiree was ingeschreven met een 50m badtijd
met het gevolg dat ze bijna op alle afstanden in de een na laatste
serie starten en haar concurren-

ook hier een 7de plaats. Op zaterdag stond als eerste de B00m
vrije slag op het programma en
stond ze als Bste geplaatst maar
ze tikte met een hele mooie tijd
als 4de aan. Later op de dag was

heeft afgesloten.

ten in de laatste serie.

de 200m rugslag aan de beurt
en deze verliep helemaal goed
en met een kleine pr tikte Desi-

meer hier over.

Op wijdag ging Desiree van stilrt
op de 400m wije slag en met een
mooie tijd tikte Desiree als 7de

ree als 3de aan dus een bronzen
plak.

aan. Daarna was de 50m rugslag aan de beurt en bijna met

Op zondag stond alleen de 100m

haar eigen

rugslag op het programma en

tijd pakte Desiree

Nu is het nog wachten hoe ze
eindigt in het lange afstand circuit want dat heeft nog niet iedereen vol gezwoÍrmen en in het

OWKW klassement maar later

Nu wacht het buiten water de
zeetochten zijn allemaal al ingeschreven en eind Mei zal Desiree
haar eerste open water wedstrijd
gaan zwemmen bij de open Franse Kampioenschappen irr Cepoy.

