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Desiree Emmen Tdeop lVeretd

Eerst was er nog een mooie training op woensdag g augustus want
toen was er de eerste zeetoeht georganiseerd aoor thierry van Zwem-
men langs Walcheren. De eerste toeht was van Oostkapeilö naar Dom_
burg. Desiree was inmiddels van de schrik bekomen ivant,s morgens
zlg zedat haarwcdstriid in Hongariie was verplaatst naar dondeidag
of wijdag. Gelukkig was het wiidag want donderdagmorgen vloo[
ze pas die kant op.

In oostkapelle aangekomen wer- nummer op de hand laten zetten,
den de spullen opgehaald en het dan verklàen en het duin over

op weg naar de start. Om 1g.oo
uur klonk het startsein. De start
was niet fijn volgens Desiree.
Heel ver rennen toen kwam het
water en toen een zandbank
dus weer rennen en toen kon
er gezwommen worden. Er was
veel stroming dus de kilometers
werden snel afgelegd en in 43
min. tijd tikte Desiree weer aan
na een stuk over het, strand te
hebben gerend en werd ze 4d.e
bij de dames. Desiree was wel
de rste in een badpak want de
andere dames hadden allemaal
een wetsuit aan.
Daarna naar huis met onder-
weg een mail van Hongarije het
werd toch weer zaterdag. De
volgende dag op tijd uit bed en
met het vliegtuig naar Budapest
en van daaruit naar het Bala-
tonmeer want daar werden de
WK Masters open waterwed-
strijden gehouden. Donderdag
middag alle spullen opgehaald
en vrijdag lekker gezwommen

baan verkend en een keer de
baan gezwommen tot ze met de
mededeling kwamen:' morgen
wordt het slechter weer met
veelwind duswe korten de baan
in twee rondjes van r5oom ofer
wordt pas zondag gezwommen,.
Dat zou een probleem zijn want
zondag vloog Desireeweer terug.
Gelukkig ging het zaterdag door,
maar een fijne voorbereiding is
toch anders. Na de controles
van de zwempakken, brillen etc
werden de nummers geschreven
op armen en handen en konden
de taks worden opgehaald voor
de tijdwaarneming. Daarna een
laatste briefing en om 12.15 uur
werd het startsein gegeven. Het
ging meteen hard zei Desiree
achterafen bij het keerpunt lag
ze Sste en werd ze net ingehaald
en kwam ze er als 9de uit. 'Het
Iiep meteen gewoon uit', zei Desi-
ree'en meteen had ik een achter-
stand op die zwemmers van een
2oom.' Maar op een gegeven mo-
mentweken er een aantal zwem-
mers uit naar rechts en Desiree
had zo iets van en nu moet het
gebeuren ze heeft alles op alles
gezet en kwam bij de finishfuik
weer gelijk uit maar toen had ze
zo iets en nu er achter en met de
sprint haalde ze het net en pakte
ze de 7de plaats. Even was er een
teleurstelling en had ze op meer
gehoopt maar even later zakte
dit weg en kwam de gepaste trots
Zde van de wereld bij de masters
is toch ook niet verkeerd.
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