
plu s perspresentatie voor de Scheldeoversteek

Podiumplaatsen
voor Desiree Emmen
Het is een drukke t[id voor Desiree van OZ&PC De Warande. Met
haar studie zit ze in de eindfase en moet de scriptie nog worden
ingdeverd maar ook het open water is van start gegaan.

Maar we gaan even terug naar 1

juni voor de laatste wedstrijd
binnen. Desiree had haar klasse-
menten al vol en nam geen deel
meer aan deze wedstrijd, maar
er konden wel medailles worden
opgehaald een zilveren voor het
midden klassement de 100m
nullmers en goud voor het lange
klassement alle 200m nummers.
Daarna . was het tijd voor
Cepoy,een Franse wedstrijd waar
Desiree ieder jaar begint. Met
een lekkere temperatuur van
30 graden werd erop zaterdag
7 juni gestart op de 1500m. Na
een moeizame start en geen fijne
race pakte Desiree een 2de plaats
bij de senioren. Zondag 8 juni
stond de 3km op het programma
en hierop was Desiree goed weg.
Nu ze zich zelf niet na voren
hoefde te zwemmen verliep de
race beter en weer pakte Desiree
de 2de plaats bij de senioren.

SCHELDEOVERSTEEK
Op dinsdag 10 juni vond er in
Vlissingen een perspresentatie
plaats met alle 90 zwemmers die
20 juli de Westerschelde gaan
oversteken. Deze tocht, die ruim
7 kilometer lang is, is na 1964
niet meer gezwommen. Het
scheepvaartverkeer op de Wes-
terschelde werd te druk. In het
kader van het tweehonderd jarig
bestaan van Zeeuws-Vlaanderen
wordt de zwemtocht eenmalig
in ere hersteld om het jubileum
kleur te geven. Tijdens de wed-
strijd zal de scheepvaart op de
Westerschelde tijdelijk worden
stilgelegd. Vorig jaar is daar
de kwalificatie wedstrijd voor
geweest. Het werd een gezel-
lig samenzijn in samenwerking
met zeilboot de Brunel van de
Volvo Ocean Race. Alle zwem-
mers konden hun naam zetten
op de wereldvlag vÍul de Brunel
die zij dan weer de hele wereld
mee overnemen.

Op zaterdag 15 juni is het open
water in Nederland begonnen en
wel in Vriezenveen. Desiree ging
van start op de 1km wije slag
masters en dit bracht Desiree
een lste plaats. Later op de dag
werd er ook nog gestart op de
3km wije slag senioren en ook
deze verliep buiten verwachting
en Desiree pakte hierop een 2de
plaats.


