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Pésirée Emmen (r9)

'

uit

Dongen Ze haalde geld op
voor Spieren voor Spieren
door heen en weer te
zwemmen over Het Kanaal tussen Engeland en

Frankriik.

In augustus dook Désirée

sa-

men met vijf andere meiden
in het koude water van Het
Kanaal. Ze zwommen om
de beurt een uur op het
bijna 7o kilometer lange trajecc van de Engelse naar de
Franse kust en weer terug.
Het doel geld inzamelen
voor Spieren voor Spie-

ren.,,We zwommen
deels

in het donker.

nweg moesten de meiden",'
een stuk.omzwemmen
vanwege sterke stroming.
Het zestal volbracht de race
in de wereldrecordtijd van
18 uur, zz minuten en 3o
seconden. ,,Op de heenweg
- dacheen we eigenliik dat we
het wereldrecord niet zouden halen. Maar de kapitein
van de begeleidingsboot zei
dat we terug sneller zouden

Best eng. Ik dacht
in het begin: waar

kunnen zwemmen. Datwas

benikaanbe-

Uiteindelijk wisten de zes;
die zichzelf het team Dutch

,

gonnen. Maar
ik kon natuur-

lijk de rest
niet in de
steek laten."

De zwem-

tocht verliep
prima.

Alleen
op de
hee

ook het geval."
Ladies First noemden, z.ooo
euro op te halen voor Spieren voor Spieren. ,,Waarom
dat goede doel? omdat onze
spieren voor onze sport zo
.belangrijk zijn. En wij kun-

nen doen wat we willen.
Maar er zijn veel mensen
voor wie dat niet geldt. Op
sommige momenten vond
ikhet wel zwaaÍ. Maar dan
daeht ik wat ben ik eigen.
lijk aan het zeuren. Ik kan
dit tenminste. En dan haal

;Ëà" óuàtm"t wel", aidus

Désirée, die morgen zo jaar

'

wordt.

Zus Daniëlle heeft haar
opgegeven voor de verkiezing. Omgoep Brabant nam
de nominatie over. ,,Ik was
helemaal verrast toen ik dat
hoorde. Ik had het helemaal

:niet verwacht.'l- .

