
Désirée Emmen en Pieter
Punenburg weer van start

Désirée van OZ&PC De Warande
gaat gewoon door naar haar
f antastische kanaaloversteek.
Het was een hele ervaring die
ze nooit meer zal vergeten. Met
mooie, gezellige, ontroerende
en angstige momenten. Overdag
was het helemaal fantastisch en
het bereiken van de Franse kust
en alle avonturen onderweg. Het
nacht zwemmen was een heel
ander verhaal heel donker, koud
en rare verhalen in je hoofd wat
er allemaal kan zijn in zo'n grote
zee. En dan het eindpunt weer te-
rug in Engeland rond de klok van
02.30 uur het aantikken van een
teamgenoot met de mededeling
van de schipper het wereldre-
cord is binnen. Geweldig en niet
te beschrijven na 18 uur 22 min
en 30 sec op een boot te hebben
gezeten. Op woensdagmiddag
mochten de dames in café The
White Horse in Dover hun hand-
tekening op de muur gaan zet-
ten met hun gezwommen tijd.
En dan breekt het weekend weer
aan dus twee wedstrijden met

armen die eigenlijk niet meer
willen. Dus de inschrijvingen
bleven beperkt tot twee dagen
met twee keer 1 km. Zaterdag 18
augustus waren Désirée en Pieter
te vinden in Heerjansdam. Dési-
rée verscheen als eerste aan de
start op de 1km wije slag dames.
Met de start was Désirée goed
weg en kwam als 2de binnen bij
de dames. Later op de dag ging
Désirée nogmaals van start maar
nu op de I km masters en hierop
werd ze 3de all in en lste in haar
eigen categorie. Pieter ging van
start op de 2 km schoolslag en al
was hij zelf niet helemaal tewe-
den hij werd toch Sde all in en
I ste van de jeugd.
Op zondag waren Désirée en Pie-
ter te vinden in Aalsmeer en hier
ging Désirée als eerste van start
op de 1 km masters en hierop
pakte ze de 2de plaats all in en
weer lste in haar eigen klasse.
Als laatste ging Désirée van start
op de 1 km wije slag dames en
na een slechte start pakte ze toch
nog een 3de plaats bij de dames.

Pieter ging zondag ook tlvee keer
van start en als eerste ging hij
voor de 1 km schoolslag en we-
derom pakte hij een lste plaats
bij de jeugd. Op de tweede af-
stand de 2 km schoolslag was er
wat onenigheid in het veld maar
Pieter ging toch goed en ook
hier pakte Pieter de lste plaats

bij de jeugd. Volgend weekend
zullen er weer meer van De Wa-
rande starten want dan hebben
we maar liefst tlvee brabant wed-
strijden. Op zaterdag in Oirschot
en op zondag in Oosterhout bij
onze eigen vereniging. In dit
weekend worden ook de Brabant
bekers uitgereikt.

Een wereldrecord dat moet gevierd worden


