Zware zeetocht voor Desiree Emmen
Woensdag 3 augustus stond de eerste zee-

tocht op het Programmavan Zwemmen

langs Walcheren georganiseerd door
thÈrry Potin. Rond de klok van t8.oo

uurwaó hetverzamelen op het strand van
Oostkapelle om daarna naar Domburg te
zwemmen. Nadat iedereen zijn zwemkleding aan had (de meesten in wetsuit
maar D-esiree gaat altijd inhaar zwempak)
ingesmeerd waren met vaseline voor de
scÉuurplekken en zijn reddingsboei om
had (deze zijn verplicht met de zeetochten) klonk om r9.oo uur het startsein. 15o
zwemmers waren van start gegaan om
metwindkracht 5vol op kop toch aan deze
zware tocht te beginnen. Voor de rest was
het nu met de auto een weg te zoeken naar

de andere kant om daar de zwemmers
weer op te wachten. Dat zou deze keer
wel gaan lukken om op tiid te zijn want

de zwemmers zouden heel wat afzien onderweg'
Het was al moeilijk om door de branding heen te
komen om daarnà biina + km met windkracht 5 op
kop te volbrengen om daarna bij de-grote boei naar
heï strand te Èomen weer door de branding heen'
Hetwas zwaar zei Desiree achteraf envooralweer
door de branding aan de kant van Domburg want
daarwaren de go--lven nog hoger dan in Oostkapelle en ook de veimoeidheid ging natuurlijk een rol

spelen. Maar Desiree kwam mooi als z4ste all-in

binnen en als 4de dame met een tijd van 56 min'
en 50 sec. In 49 min kwam de eerste binnen een
heer en de laatste deed er 2 uur en 6 min over' zo
zwemmers waren uitgestaPt.
Zondag 7 augustus stónd Breda op de kalender en
deze wérd wéer gezwommen in de singel midden in
de stad. Voor Deiiree stond erjammer genoeg niet
veel op het programma en hetwas ook nog eeqs een
wedstiild die vóor Brabant zou tellen. Bij de dames
senioren stond alleende z5 km op hetprogramma
en dat vond Desiree te ver na drie weken vakantie dus bleef er alleen de rkm masters over' Bij de
start was Desiree goed weg maar doordat ze te snel
achter de heren warert gestart kwamen ze op de
heenweg al in de knoei en moest de l<opgroep van
devrouien dwars doorhetherenveld en dat koste
olaatsen en tiid maar Desiree kwamtoch mooi als
bit ien en als rste in haar eigen categorie
id"
een tweede snelste tijd van dit seizoen' Desiree
Íret "tl-it
tikte aan in r3 min en 10 sec. Volgende wee! zal
Desiree aan dó start verschijnen in Heerjansdam'

