
Zïlverop de NK masters open watervoor Desiree Emmen
Op woensdag 31 augustus was er nog een
laatste zeetocht. Deze is niet net als alle
andere van plaats A naar plaats B maar
dan wordt de zeemljl van Vlissingen ge-
zwommenvoor de kust.
Om r9.oo uurwerd het startsein gegeven
en heel de ploeg was weg het was nu wel
goed te volgen dus dat is ookweerwel een
keer leuk. Ze lopen de zee in dan zwem-
men ze een stuk naar links daar keren ze
de boei dan in een lange lijn terug langs
de kust de finish voorbij dan weer ke-
ren terug richting de ffnish daar om de
boei heen en dan naar het strand waarje
het laatste stukje dan weer moet lopen.
Desiree had er de gang goed in en kwam
als tweede dame binnen. Ookwerden de

klassementen bekend gemaakt die avond
en ookhier mocht Desiree de zde prijs op-
halen van het gehele zee klassement.
Afgelopen weekend was Desiree het gehe-
le weekend in Zeeland te vinden en daar
vond tevens het NK plaats. Op zaterdag
ging Desiree van start op de 3km NK mas-
ters (zo t/m zgjaar is de categorie van De-
siree) en hier was haar hoop op gevestigd.
Bij de start was Desiree goed weg maar
bij het eerste keerpunt na 5oom ging al-
les fout. Desiree kwam in het gedrang en
kon het keerpunt niet goed nemen met
als gevolg dat haar concurrent er met
nog een zwemmer van door ging. Na het
keerpuntwas het een rechte ldnvan r5oo
naar het volgende keerpunt maar ditwas

wind tegen dus het gat werd ook niet echt
kleiner. Bij het laatste keerpunt was het
nog een km en daar heeft ze alles gege-
ven en tikte ze mooi als tweede aan dus
toch nog zilver maar daar dacht Desiree
anders over. Zondag was Vlissingen aan
de beurt en daar ging Desiree als eerste
va start op de rkm masters en deze verliep
van het begin tot het eind goed en pakte
Desiree de eerste plaats. Later op de mid-
dag was de zkm aan de beurt bij de senio-
ren open en na een lekkere race te hebben
gezwommen tikte Desiree als sde aan. Nu
is hetvolgende week alleen nog Sleeuwijk
dus een Brabant wedstrijd en hier worden
dan tevens de Nederlandse en Brabantse
klassementen uitgereikt.


