
Een race tegen de klok voor Desiree Emmen
Datwerd het een race tegen
de klok voor de wedstrijd
in Leiden. Op vrijdagavond
zgjuni stond Leiden op de
kalender. Deze werd daar
gezwommen in de grach-
ten bij de witte singel een
prachtige locatie. Desiree
was op tijd thuis vanuit
het werk dus om 16.30 uur
konden we dan ook ver-
trekken richting Leiden
dan zouden we vlot op tijd
zijn. Om 19.45 uur stond de
afstand van Desiree op het pro-
gramma dus 18.45 uur aanwezig
zijn. Maar dit werd anders. We
kwamen van de ene file in de
andere file terecht en de klok
tikte maar door. Om lg.oo uur
kwamen we wel richting Leiden
dus was het nog steeds haalbaar
maar het werd wel krap aan dus
dan alvast maar omkleden in de
auto. Enja hoor 19.20 uur op de
locatie gearriveerd. Auto gepar-
keerd, spullen gereed, dus even
later kon Desiree meteen door
naar de voorstart. Bij de start

was het allemaal rommelig met
de zwemmers en vond het er ook
een nodig om met de waterlelies
te gooien wat allemaal niet be-
vorderlijk was voor de start. De
race ging wel alleen had Desiree
er zelf meer van verwacht, maar
met een zde plek was Leiden
weergezwommen. Zondag I juli
zwom Desiree Sluis weer een
stuk van huis, maar nu de andere
kant op. Het weer was prachtig
en het was goed vertoeven onder
de bomen langs het water. Als
eerste was de r km masters aan
de beurt en na een goede start

ging het tot het keerpunt
perfect. Ze kwam bij het
keerpunt in de armen van
een medezwemmer terecht
wat de aansluiting kosten.
Maar, het ging weer iets be-
ter dan de vorige wedstrijd
en Desiree pakte weer de
zde plaats. Op het eind van
de middag zwom Desiree
samen nog met Rick en
Max Embregts de 3x5oom
estafette en dit was voor de
zwemmers niet te overzien.

Alles startte tegelijk en de tijd
zou stoppen als de derde zwem-
mers onder het finishdoek door
zou gaan. Maar het probleem
zat niet alleen dat iedereen te-
gelijk startte, maar ze droegen
ook nog allemaal een witte cap.
Na de start was iedereen elkaar
al kwijt en konden ze niet als
groep zwemmen. Desiree kwam
als eerste aan, gevolgd door Rick
en Max tikte als laatste aan met
een mooie tijd en een 3de plaats.
Komend weekend zal Desiree
starten in Vianen.


