
Desiree Emmen twee maal
Nederlands Kampioen NK Masters

*" N ederlqnds kampioen Desíree (rechts).

Afgelopen weekend stond in het teken van de NK masters. Deze wer-
den gezwommen in Maastricht dus werd het meteen een heel week-
endie Limburg. Donderdagavond na het werk is Desiree al die kant
op gegaan, want wiidag zou het al vroeg dag ziin. Er moest nameliik
om 8.0O uur worden ingezwommen. Desiree is inmiddels een echte
Master geworden, want ze komt uit in de categorie 25+ en deze cate-
gorie bestaat wereldwiid.

Op vrijdag stond eerst de 4oom een nieuw clubrecord bij OZ&PC
vrije slag op het programma en De Warande bij de senioren.
met net twee sec. boven haar in- Op zaterdag was de eerste af-
schrijftijd tikte Desiree als 5de stand voor Desiree de Boom
aanzoalszeookwasgepiaatst. vrije slag en deze verliep niet
Later ging Desiree van start op lekker.'De eerste 4oom gingen
de room rugslag. Hierop stond nog wel maar daarna was het
ze als zde geplaatst, maar na een moeizaam', zei Desiree achteraf.
mooie race pakte ze goud dus Ne- Ze zwom dan ook net boven de
derlandsKampioenopderoom ro min. maar pakte wel de zde
rugslagmet een prvan 1 sec. en plaats. Daarnawas de 5om rug-

slag aan de beurt en dit kon alle
kanten op. Desiree stond als 5de
geplaatst en ze hadden allemaal
3r sec. inschrijftijd dus dan moet
ook alles mee zitten. Start, keer-
punt en de aantik Desiree zwom
deze afstand wel mooi maar bleef
toch hangen op de 4de plaats.
Zondag was de laatste dag en bui-
ten de zoom rugslag's middags
stond er eigenlijk niet zoveel op
het programma dus zwom De-
siree eerst s, morgens de zware
4oom wisselslag. De eerste twee
afstanden in de wisselslag lie-
pen goed: de vlinder en de rug,
maar op de school ging het fout
en zwom ze net boven haar in-
schrijftijd en pakte Desiree een
6de plaats.
Als laatste afstand zwom Desiree
de zoom rugslag waar ze als 3de
geplaatst stond en deze plaats
wilde ze eigenli.jk wel heel graag
behouden dus ze was meteen
snel weg.
Het werd \ryeer een prachtige
race om te zien en Desiree liep
dan ook steeds verder uit en
tikte dan ook als eerste aan dus
Nederlands Kampioen met een
kampioenschapsrecord en een
pr dus tevens ook een nieuw
clubrecord bij de Warande bij
de dames senioren.

Hetwerd dus een mooiweekend
met twee gouden medailles een
zilveren, mooie tijden, twee pr's,
twee clubrecords, een kampi-
oenschapsrecord en veel plezier.
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