Desiree Emmen Nederlands
en Brabants Kampioen
klassement maar dan moest natuurlijk eerst alles gezwommen
worden. Rond de klok van 16.oo
uur was het zover en mocht Desiree het podium betreden en wel
op de hoogste treden van zowel het
Nederlands klassement als bij het
Brabant klassement masters 25+.
Bij de dames senioren had Desiree

het Nederlands klassement niet

Zaterdag 16 septemberwas de laat-

ste open waterwedstrijd van dit
seizoen en deze werd gezwommen
in Oss. Het programma gaf niet
veel keuze want het lag zo dicht
op elkaar datje een keuze moest
maken tussen de rkm master of
tkm dames senioren, Desiree koos

voor de masterafstand, want daar
kon het nog eventueel fout gaan in
het klassement. Rond de klok van
tr.oo uur was het zover en konden
de masters van start in de Lithse
Ham met een watertemperatuur
van bijna r7 graden. De race veriiep goed en zonder pijn in de armen en Desiree tikte als tweede
aan in haar categorie. Daarna was

vol gezwommen (4okm) maarwel
het Brabant klassement. Voor het
Brabant klassement moest je vier
van de zes wedstrijden hebben
gezwommen en daar werden dan

de tijden van geteld. Hier werd
Desiree tweede van Brabant bij
de senioren. Met alle open water
zwemmers van De Warande zijn
ze als vereniging zevende van
Nederland geworden en van Brabant eerste. Desiree kan weer op
een mooi open water terug kijken
want ook op de zeetochten ging het
lekker. Jammer genoeg is daar dit
jaar geen eindklassement meer
gekomen en op het WK masters
in Boedapest werd ze zevende.
Zaï.erdag 23 augustus zal ze nog

het lang wachten op de prijsuitreikingen, want er waren prijzen van
de wedstrijd zelf van het iandellik

de branderstocht in Schiedam
zwemmen, maar die telt nergens
meer voor mee. Dat is een 6km
en dus een mooie training voor
swimtheisland in Italië waar ze
op een dag de r8oom en de 6km

klassement en van het Brabant

zal zwemmen.

