
ZWEMMEN MET TWEE OLYMPISCHE ZWEMMERSVOORWNF

Medaille voor Desiree Emmen
bii Swimtheisland

Zondag g oktober stond in
het teken van Swimtheisland.
Woensdagavond 5 oktober was
Desiree al vertrokken naar lta-
lië om daar lekker nog even te
trainen en goed uitgerust te zijn
voor de wedstrijd. Zondag was
het om 8.oo uur melden en na-
dat alles was geregeld kon ze nog
even goed de baan verkennen.en
zich gereed maken voor de wed-
strijd. Vorig jaar zwom Desiree
alleen de 18oo m maar nu zwom
ze de combi 18oo m en de 6 km.
Desiree begon op de r8oo m en
met z6oo deelnemers is dat best
een heftige start. Er wordt wel in
waves gestart en Desiree zat in de
eerste wave, maar dan waren het
nog veel zwemmers. Ook starten
hier alles door elkaar: mannen,
vrouwen met en zonder wets-
uits. Het werd een moeizame
race met veel trekken en duwen,
maar Desiree kwam toch nog ais
5de dame binnen. Wat tegenval-
lend voor Desiree zelfdus dan op
naar de 6km.
Na twee en een half uur mocht
Desiree zich weer melden voor
de 6 km alleen de zee was wel
wat veranderd en was een stuk-
je wilder geworden. Na de start
werd er eerst recht vooruit naar
een boei gezwommen daar gin-

gen ze naar links langs de kust
ver naar achteren tussen twee
rotsen door dan lag er een boei
daar gingen zenaar rechts om
het eiland heen en dat twee keer.
Dan in een rechte lijn naar rechts
bll de boei keren en dan naar het
strand. Maar het stuk langs de
kust en tussen de rotsen door
was heel zwaar en heftig en de
reddingsbrigade moest regelma-
tig uitrukken. Maar naar 1 uur
en 3o mfn kwam Desiree zeer
vermoeid als 3de dame binnen.'
Ik ben kapot', was het eerste wat
ze zei, maat even later kwamen
deverhalen. AIs combiswim dus
de r8oom en 6km bij elkaar op-
geteld werd Desiree 4de bij de
dames. Het was weer geweldig
geweest en2o\Z staat alweer op
de kalender.

WERETD NATUUR FONDS

Nu is het nog een week buiten
trainen, want Desiree is gevraagd
om mee te zwemmen voor o.a
het WNF samen met Olympisch
kampioenen Maarten van der
Weijden en Ferry Weertmen en
acht andere open water zwem-
mers. Ze gaan in estafettevorm
5zkm zwemmen. De start is bij
het bezoekerscentrum in de
Biesbosch waar ze uitgezwaaid

zullen worden door belangstel-
lenden, Wereld Natuur Fonds
en hoogwaardigheidsbekleders.
De finish is in Hellevoetsluis blj
het Droogdok. Het laatste stukje
van circa Z5om zullen de zwem-
mers gezamenlijk afleggen. Elke
zwemmer zal steeds een uur
zwemmen en wordt dan gewis-
seld tot ze allemaal aan de beurt
zijn geweest en dan begint het
weer opnieuw, Ze zullen er rond
de rz.oo tot 14.oo uur over gaan
doen dus dat wordt starten en
aankomen in het donker. Want
er kan stroming staan op be-
paalde plekken als gevolg van
het getij. Het team zwemt een
hele geti.idecyclus dus ze hebben
stroming mee maar ook tegen.
Daarblj is er ook stroming naar
zee. De scheepvaart zal te allen
tijde voorrang hebben dus water-
trappelen zal ook wel eens voor-
komen want ze moeten het Hol-
lands diep over en de Dordtste
Kil. De overige zwemmers die
op dat moment niet zwemmen
zitten aliemaal bij elkaar op het
"moederschip" samen met de
EHBO. pers en andere genodig-
den. De zwemmer heeft een klei-
ne boot naast zich met Edith van
Dijk als coach aan boord maar
later meer hierover.


