LreSlree Emmen ScnrlJTt gescnlefrenls
Maar er waren ook nog andere wedstriiden die gezwommen werden. Zaterdag 19 juli was er een wedstrijd in Amsterdam op de Bosbaan oftewel de roeibaan. Het weer was
eigenlijk tè warm dik 30 graden en het water was 27 graden dus zoals de zwemmers zeggeln net soep. Het beste
zwemmen ze rond de 19 graden dus het was verre van dat.
Als eerste mocht Pieter Pijnenburg van start op de 2km schoolslag Heren en in een mooie race
pakte Pieter een 2de plaats, Daarna was Rick Embregts en Nicko
Kamphuis aan de beurt voor de
lkm school§lag junioren en dit
werd een felle strijd vooral bij
Nicko voor de eerste en tweede
plaats en Nicko werd net nipt 2de
bij de klasse 3 en 4 en Rick pakte
een lste plaats bij de junioren 1
en 2. Daarna was Lene Doomen
aan de beurt op de lkm schoolslag maar Lene had veel last van
de waimte maar zwom toch in
een mooie tijd haar race en pakte
een Sde plaats bij de junioreu I
tot en met 3. Daarna was het de
beurt aan de masters voor 1km

vrije slag en als eerste mocht
Theo van §tart en Theo pakte een

Sste plaats in de categorie 40+.
Desiree was daarna aan de beurt

en met een laatste eindsprintje
pakte ze mooi een lste plaats in
de categorie 20+. Ook Max Embregts kwam vandaag een keer
aan de start als minioren 6 en Max
ging voor de 500m wije slag en
na een mooie race pakte Max een
6de plaats. Daarna was Rick en
Nicko weer aan de beurt voor de
1 km wije slag junioren en hierop
pakte Rick een een 2de plaats bij
1 en 2 en Nicko werd Sde bij 3 en
4. Ook Lene ging op deze afstand
van start en Lene pakte een Sde
plaats all-in en werd 2de bij de
junioren 3. Pieter sloot de rij een
zaterdag met de lkm schoolslag
masters en hierop pakte Pieter
een 2de plaats. De volgende dag
zondag 20 juli ging Pieter weer
van.start in Amsterdam maar
dan bij de Gaasperplas. Als eerste
ging Pieter van start op de 2km
schoolslag en hierop pakte Pieter

een 2de plaats en ook op de

-

lkm

dan wel zwaar ze heeft hem goed

masters schoolslag pakte Pieter uitgezwommen en kwam als 9de
dame binnen. Alle deelnemers
een 2de plaats. Voor Desiree was
het dan zover na lang te hebben' kregen een mooie herinnering
gewacht, want vorig jaar was van glas waar de Iandkaart op
hiervoor de kwalificatie wedstrijd stond wat ze nu hadden gezwommen en dan is het ooit nog maar
en nu werd hij dan gezwommen
na 50 jaar De Scheldebeker. Het de waag of deze tocht nog wordt
is de tocht Vlissingen - Breskens gezwoÍ1men. Volgende week zulen in het kader van het 200 jaar len de zwemmers Arura Paulowna
aan doen en Medemblik.
bestaan van Zeeuws Vlaanderen
en Zeeland werd hij nog een keer
gezwommen.. Het was een groot
feest zowel aan de kant van Missingen als aan de kant van Breskens en met grote schermen kon
iedereen alles zien en bij houden.
Ook waren er zwemmers die deze
tocht 50 jaargeleden of nog langer geleden hadden gezwommen

aanwezig om dit nog een keer
te zien. 90 zwemmers gingen in
Vlissingen te water om 14.45 uur
om allemaal in Breskens weer aan
wal te komen. De drukke scheepvaart ( 200 schepen per dag) zou
anderhalf uur worden stilgelegd
voor de zwemmers en was je daí
de vaargeul niet voorbij dan werd
je er uitgehaald. Ook Desiree ging
dus van start en al vond ze hem

Desiree Emmen samen met Peter
Rotte. Peter zwom de tocht 4 maal
eind jaren 50

