Podium plaatsen voor Desiree Emmen
zeetocht stondop
Hetbegon allemaalwoensdag23 augustus de derde
walhe! no.s
Dongen
In
z-outelande.
oet<"rraar
ffi ffi;;.a;;; ran oist
aanreden naar Zeeland'
;;&;; t;n we rond de klok van 16'30 uur
zeeland was dit niet het
il;à;; ,8 í;ïen garaó meter op maar inaanmelden
en verkleden
;;l t0 *"ï;n en Ëen flinke winà' Na het

il:ï"11?id;à;à;il;;aegaanentoenwashettochevenpuffen:
wateengolven!
Om rg.oo uur werd het startsein

segeven en waren er weer t80
weg. De begeleiders
zijn toen naar Zoutelande gereden om daar de zwemmers weer
op te pikken. Wat waren het allemaal bikkels in deze golven en
dan nos de harde wind zijwaarts
en de slroming maar die hadden
ze gelukkig mee als ze goed lasen. Want wat was het raar toen
öe kopgroep van de heren niet
tlnnen t<wàm maar helemaal
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andere zwemmers en dan kun
ie toch weer zien wat stroming.
ïind golven met je kunnen
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&" Amy,Rick, Nicko enDesiree

doen. Desiree zal et goed bij en
kwam in eentiidvan 4o min. en5
sec binnen als 3de dame en rzde

all-in.
Daarna kwam het Brabant weekend eraan zaterdag 26 augustus
Eindhoven en zondag 27 augus-

tus Oosterhout. Eindhoven heeft
Desiree overgeslagen . Zondag

Oosterhout werd de thuiswedstriid die niet bracht wat ze had
gehïopt.'Het ging niet', zei ze
achteraf. OP de rkm dames senl-

oren pakte Desiree een 7de Plaats
en 3de van Brabant. 'Mijn armen

wilde gewoon niet het leek wel of
ze rooÍg wogen . Later oP de middag ging Desiree nogmaals van
de tkm masters en deze
sins wèl iets beter maar nog niet
Ëelémaat lekker maar hier Pakte
Desiree de zde Plaats en de rste
van Brabant. Daarna kon ze weer

staiíop

meteen door naar de voorstart
voor de 4xz1omvrije slag estafette. Samen met AmY van Lier,
Rick Embregts en Nicko KamPhuis gingen ze de strijd aan met
de rest en hieroP Pakte ze een
mooie rste Plaats.
Woensdag 3o augustus is er weer

de laatstè zeetocht en deze is
van Zoutelande naar Vlissingen
en komend weekend staat het
NK voor de deur. OP zaterdag

wordt er gezwommen in WilhelminadorP en oP zondag in
Vlissingen.

