
DesireeEmmen
\lederlands Kampioen masters
rterdag l0 september was de
etste open waterwedstriid van
:t Nederlands circuit en deze
erd gezwommen in Sleeuwiik
ls ook nog een Brabant wed-
riid.

an het einde van deze wedstrlid
erden ook de prijzen in alle
[assementen uitgedeeld. Na-
rurlijk werd ér eerst gezwom-
ren en de eerste afstand voor
esiree was de rkm wije slag da-
res senioren open, Na een mooie
lart kon Desiree de kopgroeP
ijhouden tot aan het keerpunt
raar toen moest ze de groeP

laten gaan en kwam ze in de
tweede groep binnen als 6de en
als zde van Brabant. Na een Paar
uurtjes wachten, maar dat was
niet erg met dat mooie weer, was
Desiree aan de beurt voor de rkm
masters. Na een snelle start was
Desiree weg met vier dames en
deze zijn heel de race bij elkaar
blijven liggen en lieten het aan-
komen op de eindsprint waarbii
Desiree de rste plaats pakte in de
categorie 2o+. Daarna was het
wachten op alle prijsuitreikin-
gen van zowel de wedstrijd als
van de klassementen. Bij de Ne-
derlandse klassementen mocht

Desiree op het hoogte Podium
staan bij de masters 2o+. Maar
dat kon ook bijna niet anders,
Desiree had t3 master afstanden
gezwommen en ze ook alle r3 ge-

wonnen. Nu was het alleen dat ze

bij iedereen de 5 snelste tijden
pakken en Desiree had niet alle
wedstrijden gezwommen maar
met meer dan r minuut verschil
had ze overduidelijk GOUD. Bii
de Brabant wedstrijden gaat er
een rekenformule overheen en
worden alle masters bij elkaar
gezet dus vanaf zo jaar tot en
met 80 jaar en daar mocht Desi-
ree de zilveren plak meenemen.

Bij de dames senioren open Pak-
te Desiree de 4de plaats. Met de
vereniging OZ&PC De Warande
werden ze in het Nederlands
klas'sement 9de en behaalde ze
in Brabant een mooie 3de plaats.
Desiree kan dus terug kijken oP
een rnooi buiten seizoen.
Maar helemaal klaar is ze nog
niet want zaterdag z4 sePtem-
ber gaat ze de Branders zwem-
tocht zwemmen in de havens van
Schiedam. Dit is een vrije tocht
van 3km en komt ten goede voor
spieren voor spieren, maar met
ditweer isbuiten zwemmen geen
straf.


