Désirée Emmen zwemt
zeetocht 'Op weg naar
Zeeuws Vlaanderen'
Dat was de titel yoor de wedstr[id van afgelopen zaterdag l7 augustus. Er werd gezwommen van Zoutelande naar Missingen een
afstand van 7km. Deze wedstrijd telde tevens als kwalificatiewedstrijd voor volgend jaar want dan wordt nog eenmaal de scheldebekerwedstrijd gezwommen deze tocht is van Breskens naar Vlissingen.

Vroeger werd deze elk jaar gezwommen maar dat kan nu niet
meer wegens de scheepvaart.
Maar omdat volgend jaar Zeeuws

Vlaanderen 200 jaar bestaat
gaan ze deze nog eenmaal organiseren. Désirée Emmen van
OZ&PC De warande had zich ook

ingeschreven voor deze wedstrijd en al voelde zij zich niet
helemaal fit ze wilde deze tocht
toch zwemmen met het oog op
volgend jaar. Bij aankomst eerst

het startnumirrer opgehaald en
nóg wat gegeten en langzaam
kwamen de zwemmers öinnen gedruppeld maar liefst 161

zwemmers gingen deze tocht

zwemmen waarvan 51 dames.
Om 18.30 was het dan zover het
startsein. werd gegeven en de
zwemmers gingen op weg naar
Vlissingen. De eerste kilometers
gingen wel zei Desiree achteraf
maar daarna werd het moeilijker. De bootjes miste het teken
van Desiree en lopen over het
strand was geen optie gezien de
pijn. Desiree was dan ook blij
dat de vlaggen in zicht kwamen
en eenmaal op het strand ging
het mis. Het zwemmen naar de
finish had zoveel gekost en eenmaal op het droge kon er niets
meer gebeuren dacht ze zelf.
De EHBO heeft ze toen meegenomen en deze man was door
de finish heen gelopen dus ze is
wel binnen gekomen met een tijd
en een 7de plaats bij de dames.

Gelukkig ging het later weer wat
beter maar de wedstrijd van afgelopen Zondag in Vught werd
afgezegd. Nu even wat controles
afwachten en als die goed zijn
dan zal ze ko4pend weekend aan

de start komen ih Oirschot en
Oosterhout.

