Desireewint Branders
zwerntocht zes kilometer
Zaterdag 23 september was de laatste open waterwedstriid in Nederland. Deze tocht telde niet meer mee, want de klassementen zijn al
uitgereikt. Deze tocht staat op zich als onderdeel van de Branderfeesten in Schiedam en tevens wordt er gezwommen voor Spieren
voor Spieren. Je kon kiezen uit de I,4 km, 2,7 km en de 6km. Desiree
ging voor de 6 km tevens een mooie training nog voor swimtheisland.

In totaal zwommen er3oo deelnemers maar voor de 6 km waren er 4o ingeschreven,35 heren
en 5 dames. Om ro.oo uur werd
het startschot gegeven en dat
was wel even schrikken, want er
werd gestart vanafde Nolet aan
de buitenhavenweg en dit water
lag helemaal vol met eendenkroos dus dat was wat minder.
De eerste 15oo m waren zwaar.
Er bleef een heer naast Desiree
zwemmen, eigenlijk meer op
Desiree dan er naast. Dus dat
was zwaar. Dit ging maar niet
over dus besloot Desiree om
zich afte laten zakken en achter
de groep aan te sluiten om even
rust te kunnen pakken. Al vrij
snel verloor ze de aansluiting
en voegde ze zich bd de tweede
groep. Na een dikke + kilometer
besloot Desiree toch om te gaan
proberen het gat dicht te gaan
zwemmen na de eerste groep en
dit was inmiddels opgelopen tot

een 3oo m maar dit ging gemakkelijker dan gedacht dus pakte ze
maar meteen heel de groep mee
en zwom in
en sloeg ze

eenflinktempo door

meteen een gat met
de groep. Inmiddels waren er
twee heren uit die groep weg en

die waren niet meer te pakken
maar Desiree werd dus 3de allin en rste bij de dames. Na een
Iekkere warme douehe het water
was 15 graden was er de prijsuitreiking. De prijzen werden uitgereikt door Guusje van Spieren

voor Spieren die ook aan een
spierziekte lijdt en ik weet dan
ook niet wie het meest ontroerd
waren Guusje of de zwemmers.
Zondag r oktober gaat Desiree
voor een wedstrijd even naar
binnen want dan is er namelijk
een competitie wedstrijd en dat
is een verplichte wedstrijd en
dan zal ze daarna gaan starten op
Swimtheisland voor de r4oom en
6

km in Italië.

