
Bronzen plak voor Desiree
op het NI( open water

Afgelopen weekend was wel een mooiweekend en
alles werkte op zich goed mee tot zelfs het weer toe
alleen de armen van Desiree wilde niet mee werken
afgelopen weekend. Desiree heeft er al een tijdje
last van zere zware armen zou dan toch de bies-
sure terug komen? In Oosterhout ging het ook al
niet lekker. Zaterdagz september was het NK in
Wilhelminadorp en Desiree ging hier van start op
de 3km masters. Normaal worden deze categorieën
in 5 jaren ingedeeld, maar met het NK waJhet de
leeftijdscategorie zo tot en met z9 jaar.
Blj de start was Desiree goed weg maar na Soom
voelde ze haar armen al. Wat nu? Toch nog even
proberen. Bij het keerpunt moest ze de kopgroep
Iaten gaan en op wilskracht heeft Desiree àà:km
uitgezwommen en pakte ze de 3de plaats dus ioch
nog brons. Voor die dag zat het er gefukkig op, maar
de volgende dag ging het spektàkel weérïerder
maar nu in Vlissingen. Rond de klok van 11.15 uur
was als eerste de r km masters aan de beurt en hier-
op kwam Desiree als 3de all-in binnen en als rste
in de categorie z5+ maar wel boven de tijd die we
van haar gewend zljn en dus besloot Desiiee om de
zkm later op de middag af te zeggen. Haar armen
dedenzozeer dat het niet meerging.
Nu is het even afwachten wat de firsió zal ga anzeg-
gen en doen, want er staan komend weekend ei-
genlijk nog twee belangrijke wedstrdden op de ka-
lender: namelijk Sleeuwijk en Vught beide Èrabant
wedstrijden voor de Brabant beker. De zeetocht
van 30 augustus van Zoutelande naar Vlissingen
is wegens het slechte weer niet door gegaan o-f er
nog een nieuwe komt is nog afivachten.


