
SPORTVROUW VAN 2016

Een mooiweekend voor Desiree Emmen
Afgelopen weekend was wel een heel mooi weekend voor Desiree. De'
siree had natuurliik het open water al goed afgesloten met een gouden
medaille maar daar kwam nu nog eens bovenop dat ze vriidag bii de
sportverkiezingen uitgeroepen werd tot sportwouw van 2016 in de ge-

meente Dongen. Het was een mooie avond die begon met de huldiging van
KellyvanZonmaardaarnawerden alle sportersmaarookde scholenin
het zonnetie gezet. Na alle uitreikingen was het nog heel gezellig in het
sportcafé waar iedereen wat te drinken kreeg van de gemeente Dongen.

De volgende dag was het alweer
vroeg dag want er stond nog een
mooie tocht op het programma
in Schiedam namelijk de bran-
derstocht. Er zijn dan allerlei
feesten maar tevens ook een
zwemtocht van 3 km door de bin-
nen stad van Schiedam. r5o deel-
nemers gingen bij Nolet te water

(waar dejongejenever wordt ge-

maakt) en de route was dan als
volgt na roo m via de Nieuwe Ha-
ven naar de Korte Haven. Aan het
einde van de Korte Haven gingen
de zwemmers linksaf richting de
Schie. Daarna zwommen ze links
om Molen De Kameel richting de
Noordvest waar de finish bij Her-

man Jansen Beverages was. Het
werd een prachtige tocht met
veel publiek langs de kant maar
ook met heel veel mooie uitzich-
ten. Alleen al de molens waarje
allemaal langs kwam. Desiree
heeft heel de tocht samen met
Karin (Open water) achter twee
heren gelegen en Desiree tikte
dan ook als zde dame aan met
een tijd van 41.45.20 wat erop
neer komt dat ze bijna 4,5km
gemiddeld hebben gezwom-
men. Een mooie training voor g
oktober als Desiree swimtheis-
land gaat zwemmen in Italië.
Tussen door zwemt Desiree nog
wel zondag z oktober binnen de

competitie dit komt op zich niet
goed uit om binnen te zwemmen
maar competitie is nu eenmaal
verplicht want dan moet ze pun-
ten zwemmen voor de vereni-
ging.


