
Een mooi maar heel koud weekend voor Desiree

Afselopen weekend was er weer

eeÏ rraUants weekend, te begin-

nen op zaterdag in Sleeuwiik'

Bii de r km masters was het even

lastie doorkomen - het was t6
sradà, - maa. eenmaal onder het

Zwemmen ging het goed' Desiree

was goed weg en de eerste 4oom
si;sËn ook nog eens Pijnvrij' Bij

ie f,eerpuntbóei moest Desiree

de eerste zwemmer laten gaan

*"". ," werd toch nog tweede
en eerste van Brabant' Bij de rkm
vriie slae senioren duurde het

*Éttt"nïP de startlijn eigenlijk
te Iang mei die kou maar ook nu

was Dlsiree goed weg' Desiree
kon de koPgroeP goed volgen tot
het keerPunt want daar kreeg

," 
"".r 

rott uol oP haar gezicht'

Naàat ,e zich goed had hersteld
kwam ze toch nog als vijfde bin-
nen en als tweede van Brabant'
Nadat alles weer schoon en droog

was kon zondag de tent worden
oosezet in Vught bij de lJzeren
nïín. uier waihet gelukkig heel

de dag droog maar er stond wel

ers vàel wind en ook daardoor
,oËta" het heel koud aan' Als
eerste was de km senioren aan

de beurt en hieroP was Desiree

eó"a *eg. De koPgroeP werd al

inel gevormd door 5 zwemmers
die e"rvan door gingen' Bij het
keerpunt kwam Desiree vast te

,itt"ï itt het touw van de boei

dus dat gaf enige oPstoPPing
en daardoor konden er twee
à.rtt.,"PP"n. Uiteindelijk werd
Desireè derde en tweede van

Érabant. Tot slot stond de r km
masters oP het Programma en

hierop waÀ Desiree goed weg en

heeft ze de gehele km oP koP gt

Iegen dus tikte ze als eerste aa

àíook voor grabant natuurlijk
Inmiddels is bekend dat er gee

nieuwe zeetocht meer komt a
vervanging dus dat wordt wet

wachten tot volgendjaar'
Komend weekend staat er n(

een wedstrijd oP de kalender t

wel in Oss ón hier worden dt

ook meteen alle klassementt
uitgedeeld van zowel Nederlat

als Brabant.
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