Desiree Emmen schrijft geschiedenis......
Vijftig jaar geleden werd deze
heroische zwemwedstrij d voor

het laatst gezwommen. Door
het drukke scheepvaartverkeer
kwam een eind aan een traditie.
Nu werd de Schelde voor één
keer een paar uur afgesloten om
deze oude klassieker 'De Schel-
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debeker 2014' mogelijk te maken. Een evenement van grote
s).rnbolische betekenis. Het was
immers vanwege de Schelde en
de toegang tot Antwerpen dat
Zeeuws-Vlaanderen immer in de

frontlinie van gevechtshandelin-
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gen lag. Vanwege die controle
over de Schelde behoort ZeeuwsMaanderen tot Nederland.
Het was een groot feest. Zowel
aan de kant van Vlissingen als
aan de kant van Breskens en met
grote schermen kon iedereen alles zien en bij houden. Ook waren er zweurmers die deze tocht
50 jaar of nog Ianger geleden
hadden gezwommen aanwezig
om dit mee te maken.
90 zwemmers gingen in Vlissingen om 14.45 uur te water om
in Breskens weer aan wal te komen. De scheepvaart zou ander-

half uur worden stilgelegd voor
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Desiree Emmen samen met Peter Rotte die deze tocht eind iaren 50 vier keer zwom

juli 2014 is een historische

juli

1814 tekende de latere koning Willem I het besluit
waardoor Staats-Vlaanderen toegevoegd zou worden aan Zeeland. Die dag markeert het begin van
Zeeuws-Vlaanderen, de huidige provincie Zeeland en meer nog: v.rn het huidige Nederland. Een hele
regio werd van Vlaams plots Nederlands, In verband hiermee werd een uniek evenement georganiseerd: de zwemtocht van Missingen naar Breskens, lvaaryoor ook de Dongense zwemster Desiree
EÍunen zich had gekwalificeerd.
20

daturn. Op 20

de zwemmers en was je dan de
vaargeul niet voorbij dan werd je
er uitgehaald. Desiree vond het
een zware tocht, maar ze heeft
hem goed uitgezwommen en
kwam als 9de dame binnen. Alle

deelnemers kregen een mooie
herinnering van glas met landkaart met daarop de zwernroute.
Het is nog maar de waag of deze
tocht nog wordt gezwommen.
Desiree staat in elk geval op deze historische starrtlij stl

