Désirée Emmen
zvtemt lJsselmeer over in de nacht
Van vrijdag 20 juli op zaterilag2l juli ging Désirée van OZ&PC De \
rande het lJsselmeer over samen met de Dutch Ladies First. De overtor
vond s'nachts plaats als oefening voor de grote kanaaloversteek want o,
daar bestaat de kans dat ze in de nacht een stuk zullen zwemmen. De bo
die de dames ging begeleiden was de Suerte met als stuurman Ben La
een man met veel ervaring zowel als stuurman maar ook met zwemmer
die langs een boot moeten zwemmen.
Om 20.30 uur werd het startsein ge-

geven voor het café Brakeboer in
Medemblik. Désirée ging als eerste
van start vanafde kant om zo naast
de boot te komen en de haven uit te

zwemmen. Eenmaal op het lJsselmeer waren de golven goed aanwezig maar toch wist Désirée 2 knopen aan te houden dat wil zeggen I
knoop is l,8km per uur. Nadat haar
deel erop zat werd ze gewisseld en
kon ze plaats nemen op de boot en
toen ging het fout. Haar 'vriend'werd
een grote blauwe emmer die al snel
vol zat. MAar een drie kwartier later
was er niets meer aan de hand dtrs
zeeziekte werd uitgesloten, het was

de grote inspanning dió zehad geleverd in samenwerking met het nog
niet herstellen van de buikgriep. Désirée heeft de rest van de nacht dan
ook niet meer gezwo[tmen. In 6 uur
en I minuut waren de dames aan de
overkant van het IJsselmeer en wel in
Stavoren. Désirée heeft daar de boot

verlaten omdat zwemmen niet verstandig zouzijn.

Nu is het een kwestie vaq herstellen
enlatgzaam de hainingen weer op te
pakken zodat op 15 augustus het lichaam weer hersteld is. Alle papieren
zijn geregeld en de testen goed doorstaan en Désirée zelf heeft er ontzettend veel zin in.

