
Het open waterseizoen begint vorm te krijgen
IVe lopen op een eindie in het open waterseizoen in Nederland dus tie weer een keer gezwommen
de klassementen beginnen een beetje op zijn plaats te vallen maar van Dongen naar Oosterhout
wat voor iedereen nog wel heel spannend is, is dat komend weekend het trainingsgebied van Desiree
het NK gezwommen wordt. Desiree Emmen zal dan van start gaan maar aan deze afstand deed De-
opde3kmmasters. siree niet mee in verband met

haar trainingsarbeid voor het NK
Vorige week heeft Desiree eerst zeemijl van Vlissingen. volgende weék. Desiree haar eer-
woensdag 24 augustus de der- Afgelopen weekend was een Bra- ste afstand was de r5ogm vrije
de zeetocht gezwommen van bantweekend. Zaterdag z7 au- slagdamesseniorenendezever-
Zoutelande naar \Mestkapelle. gustuswas Oirschot aan de beurt liep in het begin wel goed maar
Normaal wordt deze anders- dus in het Wilhelminakanaal. toenkwamzeinhetveldterecht
om gezwommen, maar door de Desiree haar eerste start was al van de triatlon zwemmers en
s_troming was het een keer an- wel op tijd ro.r5 uur. Desiree was deze trokken heel de kopgroep
ders om. De zon scheen nog lek- goed weg op de rkm masters en uit elkaar wat wel heel jammer
ker en de zèe was vrli rustig dus pakte dan ook meteen de kop die was en Desiree tikte dan ook als
het zou een mooi tochtje wor- zeooknietmeerheeftafgegeven Ssteaanen3devanBrabant.Een
den. De start was wat chaotisch, dus pakte ze een rste plaats en uurtje later was de km masters
maar om 19.oo uur waren er ookvan Brabant. aan de beurt en deze ging weer
2oo zwemmers onderweg. Toen De tweede afstand was de rkm lekker. Met een tijd van r3.r5.25
de zwemmers om de bocht kwa- vrije slag dames senioren en ook tikte Desiree als rste aan en ook
men werd duidelijk dat ze veel hièr wal Desiree goed weg maar van Brabant. Nu wordt er van d.e
moeite hadden om van de kust bij dekeerpuntboeimoestzede weeknogevengetraindvoorhet
weg te blijven en niet tussen de kopgroep laten gaan en kwam ze NK want volgende week is het
paalhoofden terecht te komen. in het tweede groepje binnen als een Zeelandweekend waar het
Desiree kwam na 4o min bin- 5de en 4de van Brabant. NK wordt gezu/ommen . op za-
nen als 3de dame dus een mooie De volgende dag zondag z8 au- terdag in Wilhelminadorp en op
plaals, overigens wel met wat gustus was dus Oosterhout de zondaginVlissingen.Woènsdag
kwallenbeten. thuisbasis van Desiree. Ditjaar 31 augustus is er de laatste zee-
NuisernogeentoEhttegaan:de werd er door de jubileum edi- tochtdezeemljlvanVlissingen.


