
Désirée Emmen zwemt wereldrecord met Dutch ladies First
zeetraiting te doen en de spullen te
pakken, want er was contact geweest .

met de schipper en dinsdagmorgen
8,30 uur zou de reis beginnen.

Na een lekker ontbijt werd ieder-
een naar de haven gebracht en uit-
gezwaaid. Vanuit de haven werd er
naar een strand gevaren waar de eer-
ste zwemmer uit de boot sprong cn
naar de kant moest zwemmen. Na de
scheepshoorn te hebben gehoord was
'het dan echt begonnen. Het liep goed
het weer was prachtig en de meiden
hebben dan ook volop genoten.
Alleen werd de route naar Frankrijk
met een grote boog gezwommen dus
daar zat geen wereldrecord in. Daar
werd op de rotsen geklommen onder
toezicht van vele vakantiegangers.
Nadat de scheepshoorn weer was af-

. gegaan kon de reis terug beginnen,
Even hadden de meiden zoiets van we
gaan yoor het uitzwemmen, maar de
terugweg ging zoleel sneller dat toch
weer dat wereldrecord in zicht kwam.
Inmiddels was het 21.30 Engelse tijd

. toen Désirée er voor de 3de keer in-
ging en dat viel heel zwaar. Het was
inmiddels echt donker geworden en
koud en het werd echt afzien maar
door de kracht van de andere meiden,
het aanmoedigen en het blijven bege-
lciden kwam ze toch het uur door.
Er werd weer gewisseld en Engeland
kwam weer in zicht. Een uur voor

aankomsl kregen wij een telefoontje
dat we naar de haven konden komen.
Deze keer werd er aangetikt bij de
rotsen en kon ook de laatste zwem-
mer terug op de boot sm naar de
haven te varen. Het werd een fees$e
met champagne want het wereldre-"
csrd was maar liefst verbeterd met 32
min.
De Dutsh ladies zwommen de dub-
bele oversteek in l8 uur 22 min. en
30 sec.

Nu is het even bijkomen en daarna
wordt de balans opgemaakt wat er
binnen is gekomen voor het goede
doel: Spioren voor Spieren. Vele
verhalen over dit sportieve avontuur
zullen nog volgen, want het was een
ervaring om nooit te vergeten.

Qn dinsdaS 14 augustus zwom een gezelschap dames, dat zich Dutch
Ladies f irst noemt, met daarbij de Doagense zwemster Désirée Emmen
Het Kanaal heeu en terug. De oversteek van meer dan 33 kilometer is van
het Britse Dover naar Frankrijk. Direct daarna wordt er ook weer terug
g.ezwommen naar Dover, hemelsbreed 66 kilometer. I)eze zwemsters zijn
het eercte Nederlandse damesteam dat IIet Kanaal overzwemt. Vandaàr
Dutch Ladies Firstt

Hieronder ecn verslag: Engeland aan en konden we ons bij de
'Zotdagna @ we{strijd in Vught kon rest van hct team voegen die al eeider
9: 9r naar Engeland beginnen. Om die dag waren vertrolken. Maandag
22,30 uur Engelse tijd kwamen we in was een dag om even te relaxen, eeu


