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TERNEUZEN/LONDEN - Het is 25 december 2008 als Pascal Vernaeve na het kerstdiner samen met een vriend even buiten gaat staan.
"We rookten een sigaret en hadden allebei een groot glas wijn beet", vertelt de Zeeuws-Vlamming die sinds drie jaar in hartje Londen
woont. "We keken elkaar aan en zeiden: 'Dit kan zo niet langer.
We moeten iets aan onze gezondheid gaan doen'. Op dat moment spraken we meteen af de marathon van New York te gaan lopen."

Het duo schrijft zich in, de tickets naar de Verenigde Staten worden geboekt en in november 2009 lopen ze de marathon in 'The Big Apple'. "Het
was vooral in het kader van 'dingen die je voor je dertigste gedaan moet hebben'", vertelt de nu 31-jarige Vernaeve. "Als je bezig bent met de
voorbereiding op een marathon of een andere uitdaging kom je met mensen in aanraking die daar van houden of er naartoe werken."

Met bergbeklimmen heeft hij niet veel, maar de uitdaging om de Kilimanjaro te beklimmen gaat hij niet uit de weg. Een goede vriend van de in
Westdorpe opgegroeide Vernaeve loopt ook met het idee rond naar Tanzania af te reizen. Ze geven elkaar een duwtje in de rug. Nu bijna een jaar
geleden, in augustus 2010, beginnen ze aan de beklimming. "Je hoeft daar niet eens super goed voor getraind te zijn", zegt Vernaeve. "Op de
Kilimanjaro hoef je niet echt te klimmen, je kunt er vrij goed opwandelen. Het leek me leuk en het is een fantastische ervaring geworden. Een
vijfdaagse tocht naar boven en daarna twee dagen afdalen. Ik kan het iedereen aanraden."

Zijn derde - en voorlopig laatste - grote beproeving zit op dat moment al jaren in zijn hoofd. "Ik heb vroeger gezwommen bij De Bruinvis in Sas van
Gent en tot mijn zestiende, zeventiende bij ZC Koewacht. Toen ik ging studeren in Delft ben ik helemaal gestopt. Toch zat het overzwemmen van
Het Kanaal altijd wel in mijn hoofd. Voor een zwemmer vind ik dat de ultieme uitdaging. Ook dat moet ik een keer gedaan hebben, dacht ik altijd.
Toen ik de marathon had gelopen en de Kilimanjaro op was geweest, begon het weer te leven bij me. Ik was goed getraind en dus leek het me een
mooi moment om het te doen."

Pascal Vernaeve besluit zijn zwemtocht aan een goed doel te koppelen. Hij kiest niet toevallig voor de Hartstichting. "Mijn vader is een behoorlijk
goede sportman, maar twee jaar geleden kreeg hij van het ene op het andere moment een hartaanval. Het is gelukkig goed afgelopen, hij is nu
weer gezond en lekker aan het hardlopen. Toch heeft het veel indruk op me gemaakt. Ik heb gezien wat het revalideren inhield en hij heeft nog veel
medicijnen. Daar wil ik graag geld voor inzamelen."

De medewerker bij een Engelse vermogensbeheerder heeft op dit moment bijna 6.000 Pond (zo'n 7.000 euro) toegezegd gekregen van vrienden,
collega's, familie en kennissen. "Ik streef ernaar om 10.000 euro in te zamelen. Dat moet de komende tijd nog kunnen lukken." Sinds zijn eerste
zwemtraining van bijna een jaar geleden heeft hij al zeshonderd kilometer afgelegd in het water. "De eerste maanden heb ik binnen getraind, in een
zwembad vlak bij mijn huis", legt Vernaeve uit. "Sinds een maand of drie train ik nu ook buiten. In Hyde Park loopt een soort riviertje, waar ook een
zwemclub zit. Daar kan ik prima trainen."

Hij heeft zich ook aangesloten bij een Engelse vereniging die de zwemtochten over Het Kanaal reguleren. "Anders zou er op één dag zomaar
twintig man Het Kanaal in kunnen duiken. Ze hebben een aantal schippers waar je gebruik van kunt maken tijdens de overtocht. Op de dag dat ik
zwem heb ik een support team van zes mensen. Mijn vriendin gaat mee op de boot, er komen vier mensen uit Nederland over en ook een goede
vriend van me uit Dubai."

De datum 7 juli heeft hij met rood omcirkeld in zijn agenda. Die donderdag moet het gebeuren. "Je moet rekening houden met het getijde, want als
je tegen de stroom in moet zwemmen red je het nooit. Er zijn een paar momenten per maand dat het getijde gunstig is. Dat is dus op 7 juli. En als
het weer bijvoorbeeld slecht is, kan ik ook nog op de 8e of de 9e juli een poging wagen."

Pascal Vernaeve houdt er rekening mee dat hij er tussen de tien en veertien uur voor nodig zal hebben. Eenmaal aangekomen in Calais mag hij
volgens de wet maximaal vijf minuten op het strand doorbrengen. "Want als zwemmer kom je dan eigenlijk illegaal Frankrijk binnen. Het is de
bedoeling om zo snel mogelijk per boot terug te keren naar Engeland. Ik denk dat ik ook niet veel puf meer zal hebben om het uitgebreid te gaan
vieren in Calais. Ik moet het ook eerst nog zien te halen. Er zijn meer mensen die de Mount Everest hebben beklommen dan mensen die Het
Kanaal zijn overgezwommen. Dat zegt genoeg."

Belangstellenden die de zwemtocht van Pascal Vernaeve financieel willen ondersteunen kunnen terecht op www.justgiving.com /Pascal-Vernaeve
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