Er werden weer heel wat kilometers gezwommen
augustus was Desiree Emmen te vinden in Zeeland voor
Het
à" t*Ë"a"'r""toïht van dit seizoen van Dishoek naar Zoutelande.
een strakweer zat deze keer mee en met de zon hoog aan de hemel en
meer dan
[" ru"*.raom19.00 uurhetstartsein gègeven' Erwarenkwam
mooi
iiióà""r""-"rs dus het veld was wel erg groot' Desiree
in de
resultaat
mooi
een
ditis
en
binnen
allin
a"*à en 22ste
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aat de meeste zwemmers in eenwetsuit zwemmen en
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Desiree gewoon in haar zwemPak.

Woensdag

17

Zondag zr augustus was de gewone openwaterwedstrijd in Hoorn

in hét IJsselmeer. Desiree was al
om 1o.oo uur aan de beurt enje

moet minimaal een uur van te

voren aanwezig zijn. Nadat de
tent in de stromende regen de
tent was gezet kon Desiree zich

dames senioren en nu was de af-

ree op de derde zeetocht starten
van Zoutelande naar WestkaPel-

le en in het weekend van27 en
z8 augustus zal het een Brabant
wedstrijd worden.
Op zaterdag Oirschot en oP zon-

dàg Oosterhout een thuiswed-

srrijd.
De week eroP zal het NK ge-

stand rkm. HieroP tikte Desiree

zwommen worden in het week-

als 5de aan.
Woensdag 24 augustus zal Desi-

nadorp en Vlissingen'

end van Zeeland Wilhelmi-

!íWt,

omkleden en klaar gaan maken
voor de start. Het zou een Pittige

wedstrijd worden, want het

iegende heel hard en er stond
ook een harde wind en dan oP
het IJsselmeer dus erwaren hoge
golven. Het werden twee rondjes
van rkm. Na het eerste rondje
lag Desiree in het tweede groep.ie kort op de koPgroep, maar
Jammer genoeg liet de voorste
zwemmer het gat groter worden
en voordat de rest dat door had

was het gat niet meer dicht te
zwemmen. Desiree kwam toch
nog als 6de binnen.
Later op de middag zwom Desiree nóg een keer mee met de
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