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minakanaal tegen de Dongense ka-
de. Toeval lijkt soms niet te be-
staan. Hier woont de rg-iarige Dé-
sirée Emmen, die over enkele we-
ken Het Kanaal wil gaan overste-
ken. De Dongense langeafstand-
zwemster wil, in estafettevorm, sa-
men met vijfandere meiden in
het team'Dutch Ladies First'de

gmg nog specialer te maken, doen
ze ook het retourtje terug naar En-
geland. Emmen: ,,De rechtstreekse
oversteek is 33 km, maar wij zullen
hier en daar om moeten zwem-
men voor passerende schepen.
Ook heb ie te maken met stro-
ming. Daarom is het van Engeland
naar Frankrijk 45 km, dus dat
wordt 9o km in totaal." De start

is in Engeland, omdat de Fran-
se overheid het lieftt hele-
maal geen kanaalzwem-
mers ziet. Het doel is om

de oversteek te maken bin-

nen achttien uu! wat mogelijk
een nieuw wereldrecord oplevert.
,,Het is mentaal lastig, want je
moet ook in het donker zwem-
men. Waarschijnlijk starten we in
de nacht. Voor mii zijn er drie rust-
periodes, waarin ik wil proberen
te slapen. Of dat gaat lukken? Het
zal niet comfortabel zijn, maar dat
heb ik er wel voor over."
Emmen,lid bij de Oosterhoutse
Zwemclub De Warande, speciali-
seert zich al enkele jaren in het

. openwaterzwemmen.
L Toch is de oversteek

van Het Kanaal zeker
geen sinecure. Em-
men heeft diverse
proeven moeten
doen om haar uit-
houdingsvermogen
te bewijzen. ,,Zoals
een zwemtest van
twee uur in een bad
met een water tempe-
ratuur van maar 16

graden. Daarnaast
heb ik een sportkeu-
ring ondergaan en
hebben we met z'n
allen het IJsselmeer
overgezwommen."

Désiree Emmen uit Dongen gaat met
vijfandere zwemsters Het Kanaal tussen
Engeland en Frankrijk oversteken.

Retourqe tussen
Vanuit Engeland naar Frank-

riik, en weer terug. Over het

water. De Dongense Désiree

Emmen gaat de uitdaging,

in estafettevorni, over enke-

p letterlijk een steen-
worp afstand van het
huis klotst het zoete
water van het Wilhel-

zeestraat nlssen
Engeland en
Frankrijk
oversteken.
,,Het Ka-
naal over-
ZWem- *; i

men, dat
is de
droom van
elke zwem-
mer. Iedere-
een die je
vraagt, wil
graag mee."
Om de uitda-


