
Klaar voor oversteek Kan aal
door Sjoerd Marcelissen

DONGEN/DOVER - De Dongense
langeafstandzwemsrer Desiréà E m-
men (r9) begint deze ochtend aan
de 9o kilometer lange oversteek
over Het Kanaal, het water tussen
Engeland en Frankrijk. Dar doer ze
samen met vijf andere zwemsters
i n estafettevorm; Margot Stenveld,
Janneke Harmsen-Bakker, |asmijn
Rlijgrok, Gemma Middendorp én
Linda Hoogendam zijn haar tàm-
genoren in de ploeg Dutch Ladies
First (DLF).
Het vertrek staat gepland aan de
Engelse kust om 9.3o uur Neder-
landse tiid. Desirée Ernmen duikt
als tweede in het water. Zijlost.
|4ggotStenveld af De bedoeling
is dat elke zwemsrer telkens s kiÉ-
meter voor haar rekening neemt.
Na aankomst in Frankrijk wordt
over Het Kanaal teruggez\Mom-
men naar Engeland. Daar hoopt
het team Dutch Ladies First eeï
wereldrecordtijd re klokken. De
huidige toptijd sraar op r8 uur en
55 minuten.
De verwachting is dat het zestal in
de nachr van woensdag op donder-
dag hetretourtje tussen Engeland
en Fra-nkrijk heeft afgewerkr Tij-
dens de tocht gaat een begeleiden-
de boot mee. Daarop kuni-ren de
meiden hun rust pakken, wanneer
zij niet aan de beurr zijn. ,,Het Ka-
naal over zwemmen, dat is de
droom van elke zwemmer. Ieder-
een die je vraagt wil graag mee",
stelt de Dongense Desiree Em-

De Dongense Desirée Emmen wacht vanafdeze ochtend een zware beproe-
ving: Het Kanaal over zwemmen.

men. ,,Het is mentaal wel lastig,
want je moet ook in het donkèr
zwemmen. Hetzal niet comforta-
bel zijn, maar dar heb ik er wel
voor over."
Emmen, lid van de Oosterhoutse
Zwemclub De Warande, speciali-
seert zich al enkele jaren in het
openwaterzwemmen. Toch is de
oversteek van Het Kanaai zeker
geen sinecure. Emmen heeft diver-
se proeven moeten doen om haar
uithoudingsvermogen te bewij-
zen. ,,Zoals ee1! zwemtest van
twee uur in een bad met een wa-
rertemperatuur van maar 16 gra_
den._Daarnaast heb ik een sport-
keuring ondergaan en hebbèn we

met z'n allen het IJsselmeer over
gezwommen." Ze d,eed ook mee
aan een openwaterwedstrijd in
Frankrijk. Voor eventuele kou is ze
niet bang. ,,Het is voor mij elk jaar
eel.uitdaging om zo vroeg moge-
lijk in het seizoen in open water re
zwemmen. Dit jaar in maart was
de watenemperaruur slechts u gra-
den."
Wanneer Emmen samen met haar
team het retourtie Engeland-Frank-
rijk heeft afgewerkt overweegt ze
om nieuwe uitdagingen aan tè pak-
ken. ,,Ik zou best alleen Het Ka-
naal willen over zwemmen. Of de
Straat van Gibraltar, al is die wel
een stuk korter."


