
PodiumPlaatsvoor Desiree Emmen in ltalië
Afgelopen weekend reisde Desiree voor het derde iaar op rii reisde
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8 oktober om 10.0o uur n-il"à" È"i"f,"g *"t wel en niet mocht en hoe

;;;;ilr".n moest wordÀ Er werl eerst gestart op de 1800 m'

en na eerst weer een briefing te
hebben gehad gingen er hier 3r9
zwemmers van start. De zwem-
Àers ziin dan te ver van je af om

het te vólgen dus het blijft iedere

keerweer sPannend als er zwem-

mers wordén terug gebracht en

dat waren er deze keer heel veel

het was echt vechten tegen de

zee zei Desiree achteraf maar
Desiree zwom de 6 km goed uit
al was het wel heel zwaar maar
ze kwam als 3de dame binnen'
Opgeteld de rSoom en de 6 km
kwàm Desiree oP een tijd van r
uur 58 min. en 3ó sec en behaal-

de hiermee een 4de Plaats all-in
bii de dames en een rste Plaats in
hàar leeftijdscategorie' Dus een

mooie PodiumPlaats oP het gro-

Je kunt kiezen uit drie afstan-
à"n rgoom of3,5 km of6 km of
de combi 18oo en 6km en daar
was Desiree voor ingeschreven'
Oo de rSoo waren maar liefst
8zïo starts dus dat is wel een heel

soektakel om dat te zien vertrek-
ken. Desiree was goed weg want
het starten is hier toch wel wat
anders en met zoveel Personen
maar ook mannen en vrouwen
bii elkaar. Desiree kwam na z8
m"in. binnen dus dat was niet
verkeerd in een nogal ruige zee

en ze pakte hieroP een 5de Plaats
bij dó dames. Daarna was het
even lekker bijkomen, wat eten
en drinken en naar de 3,5 km kij-
ken. Rond de klokvan r4'oo uur
stond de 6km oPhetProgramma

te podium in ltalië waar zoveel

,*è**".t aan deelnemen'
Naarbinnen
Nu is het buiten echt klaar en

moet Desire e zich 7 maanden
binnen op conditie houden om in
zor8 buiten weer aan de start te
kunnen verschijnen. Inmiddels
heeft ze binnen al wel een wed-
strijd gezwommen r oktober de

.oópàtiti". Dit is een verPlichte

wedstrijdvoor de vereniging' OP

de 4oom vrije slag en som rug-
slag zwom ze net niet haar eigen

tiid en oP de estat'ette  xloom
w"isselslàg behaalde ze met de

drie andere dames van de ver-
enieinq meteen een NK Iimiet
binËen-. Als vereniging zijn we
de eerste ronde goed door geko-

men en zijnwe als 4de geëindigd

in het landelijke klassement'


