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masterSprint verschijnt 5 keer per jaar. Het eerste nummer is een extra dik dubbelnummer.
jaarabonnement f 27.50/ € 12,50; losse exp.f 7,00 / € 3,18; dubbelnumer f 10,00 / € 4,55.

Met ingangvan 1januari2002: € 13,50 '

Abonnee wordt je door overmaking van het verschuldigde bedrag op postgiro: 2010043

tg.v. masterSprint, Arnhem.

KNlg ~~~ H~:

MargrietGrove- Lingeman,
recorder, top-tien, opleidingen, centrale trainingen
Söderblomstraat 170,
2131 GP HOOFDDORP.
023 - 5624850
e-mail: r.m.grove@freeler.nl

Vacature
open water zwemmen,

Herman Rademaker,
synchroonzwemmen, waterpolo, schoonspringen, LEN
Tussenmeer 31 ,
1068 EX AMSTERDAM.
tel/fax: 020 - 6193024
e-mail: h.rademaker@wolmaiLnl

Lidia van Bon-Rosenbrand,
Algehele ondersteuning
Groene Specht 4,
3893 JE ZEEWOLDE
tel: 036-5223475

e-mail: Lidia@scarletnl

Kees-Jan van Overbeeke
Coördinator, begeleiding NMK's, opleidingen,
centrale trainingen
Groenloseweg 30,
7101 AJ WINTERSWIJK
tel: 0543-532807 / 06-10223226; fax: 0543-533953
e-mail: kjvo@chello.nl

MasterSprint op internet
http://members.chello.nl/r.hanou

"

VOLGEND NUMMER: december 2001
Copy voor 21 november 2001 in leveren,

op schijf of per e-mail voor 25 november 2001

Wilje regelmatig actueel mastersnieuws
per e-mail ontvangen?
Stuur een mailtje naar:

r.hanou@chello.nl
reeds 134 masters gingen je voor

Landelijke
Centrale

Masterstrai ning
Ten gevolge van de financiële problemen van de
KNZB is het organiseren van een centrale
masterstraining dit seizoen nog niet van de grond
kunnen komen. Zodra er een oplossing is gevonden
en data en bad zijn gereserveerd, krijg je bericht via
masterSprint -@- zine per e-mail

.

VOORPAGINA
Deafgelopenzomer zijn er tijdens het open

waterzeizoen haast een ontelbaar aantal bekers
uitgereikt aan de in de voorste gelederen
eindigende zwemmers. De foto toont de

prijzentafel van zo'n wedstrijd.
Foto: Richard Broer
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REDACTIETEAM
Eindredactie en administratie:
Rob Hanou,
Alblasserdamstraat 36,
6843 NJ ARNHEM,
tel: 026-3812001
fax: 026-3891408
e-mail: r.hanou@chelto.nl

wedstrijdverslagen:
Ronaid Grove,
Säderblomstraat 170,
2131 GP HOOFDDORP.
tel: 023 - 5624850
e-mail: r.m.grove@freeler.nl

internet:
Kees-Jan van Overbeeke,
Groenloseweg 30,
7101 AJ WINTERSWIJK
0543-532807(tel)
0543-533953(fax)
06-10223226
e-mail: kjvo@chelto.nl

kalender:
RobHanou
Adresziehierboven

Uitnodigingsprogramma's en
inschrijfformulieren worden op
verzoek gepubliceerd. Als
tegenprestatie wordt een verslag van
de wedstrijd verwacht. Indien geen
verslag ontvangen, dan wordt € 22,50
in rekening gebracht.

"

Gezien op de EMKsite:

European Championships Palma
2001
Green light for the Results Book Palma
2001
FINALLY de LEN Master Committee has
given GREEN LIGHT tor the printing and
sending the Results Book trom the
European Championships The organization
apologizewith alt the masters which have
become involved on this matter, due to the
lazinessand tew interest trom these
persons of the LEN Masters Committee
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CRISIS INKNZB?
Wie zijn oor te luisteren legt, de websites van het open
waterzwemmen of masters bekijkt, heeft in'de gaten dat de
vrijwilligers die hun best doen deze disciplines van de KNZB tot
hun recht te doen laten komen het spuugzat zijn, maar door hun
gedreven enthousiasme er nog net het bijltje niet bij neergooien.
Wat is er aan de hand?
Door invoering van een Integraal Beleidsplan (IBP) is de structuur
van onze zwembond aan het veranderen.
Het bestuur (en de leden van de KNZB hebben hun goedkeuring
eraan gegeven tijdens de algemene vergadering)heeft gekozen
voor besturen op afstand, maar in de praktijk komt het neer op
afstandelijk besturen. Oude overlegsituaties zijn verdwenen. Het
beleid wordt gemaakt door de profi's van het bondsbureau, die
liefst met behulp van vrijwilligers (gratis arbeidskrachten zijn het
aan het worden), er dan uitvoering aangeven. Het bestuur lijkt
meer toe te kijken en goed- of af te keuren.
De aandacht lijkt meer gericht op de topsport.
Wie bij het laatste BIB heeft gezien, kan nog beter begrijpen waar
het om gaat. Daarin o.a. een oproep voor kandidaten voor het
organiseren van kampioenschapswedstrijden. Bij de
masterswedstrijden nog een oproep voor een wedstrijd in 2000 !
Het kan een vergissing zijn, maar het is niet de eerste keer dat die
fout verschijnt. Het lijkt meer op desinteresse.
Verder ook een overzicht van leden naar discipline. Daarvoor zijn
de verenigingen ondervraagd. Open waterzwemmen was in die
lijst opgenomen. Niet de masters. Weer een bewijs dat men niet
aan het potentieel dat het groeiend aantal masters heeft denkt.
Nog een voorbeeld van desinteresse: een vrijwilliger die van hot
naar her reist voor de KNZB moet maanden wachten voordat hij
zijn declaratie (ter hoogte van een meer dan modaal
maandsalaris) verrekend krijgt. Een organisatie die zo met
hardwerkende vrijwilligers omgaat verdient die vrijwilligers niet.

.

Hoe het tij te keren? Want dat is echt nodig. Klagen alleen helpt
niet. We zijn allen gebaat bij een goed functionerende KNZB. In
het bijzonder met een goed functionerende masterssector,
ondersteund door een bondsbureaumedewerker die dicht bij de
masters staat.
Noodzakelijk is in ieder geval je bestuur van je club hierop attent te
maken en te bewegen op de eerstvolgende algemene vergadering
de stem te verheffen over het vrijwilligersbeleid en in het bijzonder
over de plaats van de masters binnen de KNZB.
Met niets doen en berusten bereik je niets.
Nu is de tijd gekomen om echt actie te ondernemen.
Laat van je weten wat je ideeën zijn en wat je wilt ondernemen of
hebt ondernomen.

Verder veel leesplezier!

(flob

1 ~rlntoktober 2001
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Update 21 September 2001

Indien vermeld dat het uitnodigingsprogramma in het bezit van de
werkgroep is (+), is informatie over onderstaande wedstrijden te
verkrijgen bij Rob Hanou (adres: zie pagina 1).
If rou want more information: phone, fax, write or e-mail to Rob
Hanou.
Let op vanaf welke leeftijd mag worden deelgenomen: 20+ of 25+.
Indien geen aanmeldingsdatum is vermeld, dient rekening
gehouden te worden met een sluitingsdatum van een maand
vooraf.
Voor deelname aan een (buitenlandse) wedstrijd is altijd het
lidmaatschap van een bij de K.N.Z.B. aangesloten vereniging
en het bezit van een (dag)startvergunning vereist.
Toestemming voor deelname aan een buitenlandse wedstrijd
dient bij het KRINGSECRETARIAAT tenminste drie weken voor
de aanvang van de wedstrijd aangevraagd te worden. Je moet
dan ook een uitnodigingsprogramma meesturen.
Binnen twee weken na beëindiging van de buitenlandse
wedstrijd dienen de uitslagen naar het bondsbureau gezonden
te worden. Naast de algemene wedstrijdinformatie in de
uitslagen, zijn de bladzijden met de resultaten van de
Nederlandse deelnemers voldoende! In overleg kan dit namens
alle deelnemende verenigingen. Men dient ook voor het zenden

van de uitslagen naar het kringsecretariaat (wanneer verlangd)
zorg te dragen.
Op vakantie in het buitenland? Wil je tijdens je vakantie aan een
masterswedstrijd meedoen? Wij helpen je zoeken of er op dat
moment een masterswedstrijd in de buurt van je
vakantiebestemming is. Telefoontje of mailtje naar redactie is
voldoende.

Gehandicapten dienen op het inschrijfformulier aal1-te geven
waaruit hun handicap bestaat en welke aanpassing wordt
gebruikt. Voor de aanvang van. de wedstrijd dienen zij
hieromtrent contact op te nemen met de scheidsrechter.
Leden van 75 jaar en ouder vallen nu ook onder de KNZB-
verzekering.

Vetgedrukt en/of achtergrond geärceerd:
Deze wedstrijden worden vaak door meerdere Nederlandse
Masters bezocht of verdienen het om extra aandacht te krijgen.
Schuin gedrukt:
De thans bekende (onder voorbehoud) open water
zwemwedstrijden met afstanden voor masters.

Ben je gedurende een bepaalde periode

Inschrijving voor wedstrijden dient via het eigen verenigingssecretariaat te geschieden.
Uitzonderingen worden vermeld (bv. EMK of WMK).

* = new or changed since last printed issue! nieuw of gewijzigd sinds laatste gedrukte nummer
** = information-address available, ask Rob Hanou
+ = invitationprogram available

October 2001
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05-14 AUS NEWCASTLE 50m-out 81nAustralian Masters Games
**

New South Wales 10lanes
06-07 AUT VIENNA 50m-in International "4-Styles" Masters Meeting ** www.asn.or.atlvoes

81anes voes(Q)chello.at

06 GER KULMBACH 25m-in 33raEKU-Cup, all 50's, relavs
**

06-07 DAN HELSINGÖR Nordiske Masters Open www.swim.dk/masters

13-14 FIN TURKU 50m-in Finnish Masters Long Distance Championships ** Finnish.swimminq@suil.slu.fi
81anes

19-21 GBR SHEFFIELD 50m-in ASA MastersChampionships ** comp@asa.on::J.uk
Open tor only GBR Masters www.britishswimminq.org

20 GER ARNSTADT 2naArnstadter Mastersmeet ** entries close: 9 October 2001
all 50's+100's, 200br+fr, relays Michael.zentqraf@planet-

interkom.de

20-21 LUX DUDELANGE 25m-in Luxembourg Masters Open ** entries close: 30 September
+ 2001

chalmero((j)nt.lu
20-21 ClE PARDUBICE 50m-in International Masters Meeting

**

81anes
21 NED BREDA 50m-in 8th Brabant Mastersgala Entries close: 30 Sept 2001

61anes De Wisselaar, Terheydenseweg, Breda
**

40Ofr,100br,50ba,200choise,50fl, 100fr,4x50med,- robin .Susan ne. pri ns@hetnet.nl
+ 20+ 4x50br, 100ba,50br,200choise,50tr, 10OfI,4x50fr
27 BEL MORTSEL Mastersmeet lOM
27 GER EINBECK 25m-in 20+ 26th Einbecker Masters Meet daniela.baumaardt{Q)t-online.de
27 GER GLADBECK 25m-in 481n Hermann-Ohlwein-Memorialswim ** entries close: 11 October 2001

all 50's, 100 im, relavs
27* NED ZUTPHEN 25m-in 7thGelderse Masterskampioenschappen, only tor Henk Wisselo, Wijenburg 21,

masters trom clubs ot East of The Netherlands 7339 DH Apeldoorn
19+ pool: Graaf Ottobad T/F:+31-55-5417943

.'

27-28 GER DACHAU 25min 20+ 3rd Dachauer Masterscup Michael-Posch((j)brnet.de

27-28 ITA ST VINCENT 25m-in 71nTrofeo Intern. Centro
**

28-04 CHI HONGKONG SOm-in Pan Pacific Masters Swimming championships http://aussi.trump.netau
+ aussi nat((j)senetcom.a u
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03 GER GRÜNSTADT 50m-in 22nd International Mastersmeet Entries close:20 October 2001
100br,50ba, 100fr,50fl,200im,4x50med,break, www.schwimmclubdelphin.de

50fr, 100ba,50br,20Ofrw,400frm. Delphin Gruenstadt<W.t-
+ 20+ online.de

03 FRA BORDEAUX 50m-in Trophée 104 Open Entries close: 27 October 2001
25+ AII50's + 100's, 200+40Ofr,4x50fr **francois.renaudie@bordeaux.ce

+ maaref.fr

03 GER ZWICKAU 25m-in 20th Zwickauer Mastersmeet, a1l50's, 100im,relavs
**

03 GER WACHTBERG 25m-in 24th Annemarie-Renger-Trophee ** entries close: 20 October 2001
BIl50's, 100 im, relays Peter-Kruse@t-online.de

www.wachtbern-online.de

03 BEL WACHTBEKE Mastersmeet. lOM

03-04 AUT BREGENZ 25m-in 16th Intern.Mastersmeet
**

04 NED BOXTEL 25m-in 4th Meet Zuidelijke Cirkel 2001 Entries close: 21 October 2001

200fr,25br,50ba,25fr, 100br-5Ofr ,25f1,50br,1 OOfl,rel httt>:/Ikrina.wolweb.nr

+ ......zeaenwem@hetnet.n'l

04* NED ALMERE 25m-in 20+ 1st Meet Zuyderzee Masters Circuit www.aaischolver.com

09-10 SCO GLASGOW 25m-in 10'" Glasgow International Short course Masters Entries close: 12 October 2001
25+ Championships

**

10 GER OELDE 25m-in 3rd Oelder Quatro-Team-Cup, all50's and relays ** entries close: 2 November
2001
tg@sqoelde.de
www.snoelde.de

10 GER LANDAU 25m-in 20+ 26th Landauer Masters Meet susan ne. scha rhan({j)nmx. de

17-18 CZE USTI nL 50m-in International Masters Meeting
**

81anes
24 + GER BERLIN 25m-in 20+ Intern. Mastersmeet Tempelhof **entries close: 7November 2001

24* GER WUPPERTAL 25m-in 9th Intern.Mastersmeet Guido.Felaentraeqer({j)t-online.de

24 GER STEINHAGEN 25m-in 23rd Steinhagen Masters ** www.scsa.de

BIl 50's+100's, 100+200 im

02 GER GUDENSBERG 50m-in 13th Masters Meet, BIl50's+100's ** Stefan.Sonnenschein@t-
81anes online.de

02 GBR MILTON Mastersmeet ** entries close: 29 October 2001
KEYNES i.l.bellis({j)ooen.ac.uk

02-03 LUX ECHTERNACH 25m-in Intern.Mastersmeet, ** entries close: 10 Nov. 2001
aIl50's+100's, 200fr,br,ba,im,relavs

08-09* FRA PARIg 50m-in 13th Meeting Open Masters of ASPTT and Neptune Entries close: 16 Nov. 2001

sa: wu:8.00; st:10.00; 100br,50fl,4x50frmix; www.natationparis.com
wu:14.00; st: 15.00; 50ba,4x50medmix,200lM,10Ofr, @mail:
4x50medf+m; su: wu:11.00; st: 12.00: 100ft, as pttnatation paris@wanadoo.tr

+ 25+ 4x50frf+m, 100ba,50fr,50br,400fr
15-16 GER KIEL 25m-in 26th Intern. Christmasswimming Entires close: 21 November 2001

youth+ a1l100's, 200's, 400's, 800fr+1500fr
**

+ masters
15 NED APELDOORN 25m-in 18m Winterlangebaan Henk Wisselo, Wijenburg 21,

pool: Sportfondsenbad 7339 DH Apeldoorn
20+ T/F:+31-55-5417943

16 NED BREDA 25m-in 5th Meet Zuidelijke Cirkel 2001 Entries close: 2 December 2001

5OfI,100fr,25ba,50br,200 IM-50fr,25fl,100ba,25fr,rel http://krina.wolweb.nl ......

+ robin.5usan ne.nrins@hetnet.nl

10-14 FRA MARTINIQUE 25m-out Championnat de France d'hier des maîtres Entries close tor trip: 26 Aug 2001
+ 25+ 10-11-12: BIl events (no 150Ofr) (after that 20% more costs)

13: Open water capitalvero@hotmail.com
natation.Martiniaue({j)wanadoo.fr

12-13 ITA ST VINCENT 25m-in VIII Trofeo Intern. Centra Nuote Pierangelo Ghibaudo, Pisciona
Coperta, Via Trento, 7-11027, St
Vincent (Aosta) Italy

12* NED ZWOLLE 25m-in 20+ 2nd Meet Zuvderzee Masters Circuit www.aaischolver.com

18-19 GER BERLIN 50m-in 20+ 48th Alte Meister Meetinq ALSO WATERPOLO
**

19-20 NED DORDRECHT
SOm-in

200Open Dutch Mastersswimming Entires close: 10 Dec. 2001
WINTER CHAMPIONSHIPS @mail: m.visser1@zonnet.nl

25+ AUevents and relavs www.KNZB-ZRO.nl
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March 2002
02* + GER GOS LAR 25m-in 23rd Intern. Goslarer Adler Mastersmeeting Entries close: 19 Febr 2002

Meld unoen((j)mtv-ooslar .de

08-10 GER HÜRTH 25m-in 20+ 29thIntern. Mastersmeet Entries close: 23 Febr. 2002 **

09-10 FIN JYVAESKYLAE 25m-in Finnish Masters Chamoionshios finnish.swimmina{Q)suil.slu.fi
10 GER FLENSBURG 25m-in 21st Förde Masters Meet Entries close: 22 Febr.2002 **
16-17 CZE BRNO 25m-in 14th Intern. Masters Grand fix svozil.masters{Q)worldonline.cz
16-18 AUS SYDNEY 25m 2-rn AUSSI National Swim http://www.svdnevmastersswim20

freestyle 50,100,200,400 02.com
backstroke, breaststroke and butterfly 50, 100,200 enquiries@svdnevmastersswim2
Individual Medley 100, 200, 400 Relays: 002.com.
mens, womens, mixed 4x50 freestvle and medley

21-03 NZL CHRISTCHURCH50m r."~ ~ **@mail:
.-1.1&.8 ~ masters.swim@xtra.co.nz

WATERPOLO;,~11~~~: .t% :>;, - www.eventnz.co.nz
SWIMMING ',' ~:i~~~'

SYNCHRO ~;:\~~

DIVING ";\"k~~~.1!!

OPEN WATER WORLD MASTERS
CHAMPIONSHIPS
CHRISTCHURCH- -'. - . i-

22 CZE BRNO Open water 3km moravecti1)svtbrno.cz
23* + FRA CREUSOT 25m-in 1st Soring Meeting, all 50'+100's, 100+200IM, relays **
2 NED LELYSTAD 25m-in 20+ 4thMeet Zuvderzee Masters Circuit www.aaischolver.com

.

A 1 2002

Open Dutch SUMMERMasterschampionships
AUevents

~~t
~pnn jaargang13,nummer5 4 oktober 2001 ~rlnt

25-27 ESP To be decided 25m-in 9thOpen Masters Spanish Winter Championships Entries close: 15.January 2002
25+ rfen{Q)rfen.es

26 FIN ESPOO 25m-in Finnish Sprint Masters Championshios finnish.swimmina@suil.slu.fi

26-27* GER GERA 50m-in 6th Mastersmeet Gera-Cuo
**

26-27 GER WITTEN 25m-in 2nd Longer Ditances Meet Entries close: 12 January 2002
al! 200's, 400 IM, 400+800w+1500m fr, 4x200fr+br Dagmar Kuhlmann, In der Mark

226, 58453 Witten,
+ 20+ +49-2302/61062

01-02 GER WILHELMSHAVEN 25m-in 20+ 12th Int:Mastersmeet WolfQanQ@Fam-vanacken.de
+ www.Abbass.de

09* NED AMSTERDAM 25m.in Up Stream (was Havana}Gavswim Tournament @.mail:rrwa@.xs4all.nl

15-16 GBR ISLE of WIGHT In HeiQhtsOpen Meet, all 50s,100s, 20-400-800fr,relavs ienballswim21874ti1)aol.com

16 SWE VAESTERAS 25m-in Vaesters Masters Meet infoiWvasterassim.nu

16 NED HEERENVEEN 25m-in 3rd Meet Zuyderzee Masters Circuit www.aaischolver.com

16 NED APELDOORN 25min 19th Winterlangebaan Henk Wisselo, Wijenburg 21,
pool: Sportfondsenbad 7339 DH Apeldoorn

20+ 800+1500fr T/F:+31-55-5417943

22-24 GER GERA 50m-in 18th Intern. German Masterschampionships
**

Lonaer distances
23-24 BEL EMBOURG 25m-in Challenge Masters "Jean Baptiste Evrard" **entries close: 10 February 2002
+ +3287220317 (tel+fax)

06-07 EST TALLINN 50m-in 19tnTallinn ODenMasters Chamoionships
**

06-07* ESP PALMA de MAL. 25m-in Mallorca Open Masters Meeting in Sen Hugo **fb.nataciot'wbitel.es

+ www.mastersswimminq.com/MOM

20 NED KAMPEN 25m-in 20+ 5th Meet Zuyderzee Masters Circuit www.aaischolver.com

20-21* BEL CHARLEROI 50m-in 13th Grand Prix Masters de Charleroi Entries close: 7 April 2002
sa: 400lM,800fr,1500fr; alt 50's+aIl200's Fax:+32 71 591834

+ 20+ su: 400fr,aIl100's, 2001M, relays

Ma 2002
03-05* NED IWINTERSWIJK I25m-in
tb.d.

25+
03-05 GBR GUERNSEY 25m-in
04 AUT VIENNA 50m-in

20+
BARCELONA 50m-in
REYKJAVIK 25m-in
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SOm-out

2Sm-in 20+ I Intern. Masters Meet "Hildesheimer Rose"

.

November 2002
02-09 AUS SYDNEY
16-17 CZE USTI n.L.
23 NED ZUTPHEN

19+

6mWorld Gay Games VI
1Sth Intern. Masters Meetin
sth Gelderse Masterskampioenschappen
pool: Graat Ottobad
onlv tor masters trom EastreQion

www.qayqames.orq
rochst@spolchemie.cz

Henk Wisselo, Wijenburg 21,
7339 DH Apeldoorn
T/F:+31-55-5417943

SOm-in
SOm-in
25m-in

December 2002
,.

MILLAU SOm-out IX EUROPEAN MASTERS CHAMPIONSHIPS IN
SWIMMING, DIVING & OPEN WATER SWIMMING

Millau. Natation@wanadoo.tra

- II1II II\1II , """"... ,ei-", mo: -- """ "'" ~
~
pdnt
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17-19* NED THE HAGUE 25m-in 20dSprint Cup HHZV Plons @mail:
hhzvolons@wishmaiLnet

18-19 GER HAGEN SOm-in 7th Intern. Masters Sprint-Cup Holqer.Winkelmann@mfh-
îserlohn.de

18-19 ESP LAS PALMAS SOm-out 8th Gran Canaria Masters CuP informatîoncCVcnmetrooole.cam

21-22 SVK PRESOV 2Sm-in National Masters Championships haiekcCVsoueoo.sk

25 NED GROOTEBROEK 25m-in 20+ 6thMeet Zuvderzee Masters Circuit www.aaischolver.com

2S ESP BARCELONA SOm 6th Sant Andreu Masters clubcCVcnsandreu.com

31-02* GBR LONDON SOm-in Great Britain Masters Championships www.britishswimminQ.orQ
Al! events como@asaab.oro.uk

02-03 ITA CITAdi CASTELLO 2Sm-out 18tnMeeting Masters International Piscinec.dicastello/G)tiscalinet.it
08-09 CZE CESKA LlPA 2Sm-in 19th Czech Masters Championships novakcCVradiocrvstal. cz

07-09 GER STRAUSBERG Oven water German Oven Water Chamoionshios
14-16 NED APELDOORN SOm-out 11th International Mastersmeet Entries close: 1 May 2002

Kristalbad Apeldoorn Henk Wisselo, Wijenburg 21,
AUevents and relays 7339 DH Apeldoorn

19+ T/F:+31-55-5417943
24* NED AMERSFOORT 50m-in 3rdDutch National Gay Championships @mail:. Oraanisation: NAT/Ketelbinkie oavswi mm inon IllVvahoo.com

ug us
02* NED AMSTERDAM 25m.in Gay Pride Tournament @mail:

20+ aavswi mmina nIllVvahoo .com

16-18 SWE VAESTERAS SOm-in Vaesteras Masters Games ALSO WATERPOLO, infö@vasterassim.nu
+ DIVING and ODen Water 2,6km
29-01* FRA METZ 50m-in French Summer Masters Championships hUp :/Iperso. perse. wanadoo/sn

metz
@mail: snmetzllVwanadooJr

30-01 GER BERLIN Indoor 8thIntern. SYNCHRO SWIMMING Championships
**

solo, duet, trio, team

OS-13 AUS MELBOURNE SOm-in stnWorld Masters Games (subject to confirmation) e-mail:
10lanes Melborne Sports and Aquatic Centra info@2002worldmasters.orq

or: mastswim@ieack.com.au
+ www. 2002world masters. era

12-13 AUT NEUSIEDL 2Sm-in 14th Austrian Open Masters voescCVchello.at

12-13 FIN TURKU SOm-in Finnish Masters Chameionshies Finnish.swimmina@suil.slu.fi
19-20 CZE PARDUBICE SOm-in Intern. Masters Meetina

**

2S-27* GBR SHEFFIELD SOm-in ASA MastersChampionships ** comp@asa.orq.uk

Only tor GBR Masters www.britishswimminq.orq

07 GER GUDENSBERG SOm-in 14th Masters Meetina "Team Cue" Stefan.Sonnershein@t-online.de

14 NED APELDOORN 25m-in 20th Winterlangebaan Henk Wisselo, Wijenburg 21,
pool: Sportfondsenbad 7339 DH Apeldoorn

20+ T/F:+31-55-5417943
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AMSTERDAM, 3 augustus 2001, 25m.binnenbad
Amsterdam Pride Swim Tournament
door Rob Hanou

De vreemde datum trok mij persoonlijk naar deze wedstrijd.
Midden in het Open Waterzwemseizoen een wedstrijd in een
25m.binnenbad en dan ook nog op vrijdagnamiddag is toch
heel ongebruikelijk. Ik was niet de enige deelnemer aan dit
door Havana Swim Team georganiseerde toernooi.
Deelnemers kwamen van vooral verschillende

gayswimverenigingen uit Europa en zelfs de USA.
Heel opmerkelijk die goede belangstelling, want tegelijkertijd
werden in Hannover de Euro Gay Games gehouden. Maar
ja, Hannover kan natuurlijk niet concurreren met Amsterdam
en de voor dat weekend georganiseerde festiviteiten, zoals
o.a. gaypride canalparade.
Om het programma aantrekkelijk te houden mocht niet
deelgenomen worden aan niet meer dan 3 individuele
nummers.

De aerobic-warming up
De verzorging van de wedstrijd was weer uitstekend. Bij
binnenkomst in het Sportfondsenbad Oost ontving je een
gesponsord sportdrankje, het inzwemmen werd afgesloten
met een aerobicfestijn op muziek. Een enthousiaste jury
stond aan de rand van de bak. Tussendoor gingen de
schalen met belegde broodjes rond.
Mijn missie slaagde ook: na de goede tijden in het SOm.bad in
Mallorca tijdens de EMK behaald, wilde ik wel eens weten
wat ik op een 25m.baan kon presteren. Vooral was ik
gefixeerd op de 200m wisselslag. Met in Mallorca een tijd van
2.52, moest het toch mogelijk zijn weer eens onder 2.50 te
komen. Dat lukte, iets wat me in ruim anderhalf jaar niet meer
gelukt was. .

In de pauze was er nog een verrassing: Havana Swim Team
wijzigde haar naam in Up Stream met een professionele
presentatie: heren synchroon zwemmen, vlaggen,
zwemkledina en poloshirts met het nieuwe loao.

Upstream is te vinden op www.upstreamamsterdam.nl

Overige opvallende prestaties: Kees-Jan van Overbeeke, 35+
OZ&PC, 25,21 op de 50m vrije slag, 55.53 op de 100m vrije
slag en vrijwel direct erna een SOm vlinderslag in 28.30.
Peter Prijdekker zwom de SOm vrije slag in 27.18. Die tijd
werd volgens een omrekentabel erkend als de prestatie op
dat nummer, waardoor Peter in het bezit kwam van de Peter
de Rover Award 2001. Die SOm vrije slag werd in de
30+groep gewonnen door Martin Smit van Havana in 25.99
met Harry Raven van NAT Utrecht als 28 met 26.99.

~rint jaargang 13, nummer 5

Ferdy Blum van GSA was bij de 40-plussers de snelste:
27.98. Voor de 100m rugslag had hij 1.08.02 nodig.
Er werden 2 NMR's gezwommen. Als startzwemmer van het
Havanateam 160+ zwom Robert Weyhenke (45+) 31.49 op
de 50m rugslag. De overige leden Bram de Vries, Paul
Kakerissa en Martin Smit completeerden de 4x50m
wisselslaa in de nieuwe nationale snelste tijd: 2.04.02.

Een rugslagstart

Het wedstrijdprogramma werd afgesloten met een z.g. drag-
estafette. Een gekostumeerde racè, veel trave~tiegedoe met
een hoog onderbroekenlolgehalte.
Aansluitend was er in het legendarische hotel Schiller aan het
Rembrandtplein een uitstekend verzorgd buffet.

..

Eet smakelijk!
De volgende bleek het Upstream-team opnieuw succesvol:
Hun deelnemende boot aan de Canal parade won een 1e

rijs.

6 ~rlntoktober 2001
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DOlE, FRA,30 augustus tm 2 september 2001
Open Franse Masterszomerzwemkampioenschappen
door Kees-Jan van Overbeeke

r

~

HOUT VOOR (G)OUD
Van 30 augustus Um 2 september werden de Open Franse
kampioenschappen voor Masters gehouden. Er waren bijna
1000 deelnemers van 6 nationaliteiten. Twaalf Nederlandse
Masters trokken naar het 50meter bad in Dole. Van goede
weersomstandigheden zoals de dagen voor aanvang was
helaas geen sprake: dikke jassen en paraplu's waren geen
overbodige luxe. Opvallend was verder dat er in het 8 banen
buitenbad werd gewerkt met dubbele elektronische
aantikplaten en voor elke baan een elektronisch display.
Minpunt was wel dat de ondiepe zijde officieel slecht 80 cm
diep was, wat door ons ten zeerste werd betwijfeld (:1:65cm).
De enige zwemonderdelen waarbij er aan diepe zijde werd
gestart waren de estafettes. Dit leidde soms tot
zorawekkende situaties.

Françoise Heijdeman (dames 30+) wisten een gouden
medaille te behalen.

Toch lieten de Nederlandse Masters zich daar niet door
afleiden: In totaal 64 keer gingen zij van start: 34 keer leverde
dat een goud op, 12 keer zilver en 5 keer brons. De medailles
waren ook zeker de moeite waard: ze waren van hout
gemaakt met een gouden, zilveren of bronzen opdruk van
een zwemmer en de stad Dole.

Jeltje van Bergen (dames 65+), Hetty de Rooij (dames 45+)
en Lidia van Bon (dames 30+) haalden het maximum van 5
keer goud, terwijl Kees-Jan van Overbeeke (heren 35+) met 5
x goud en 1 x zilver, Donaid Uijtenbogaart (heren 50+) , Rob
Hanou (heren 55+) en Annie de Vos (dames 65+) met ieder 4
keer goud ook een grote bijdrage leverden aan het
Nederlandse succes. Ook Elly ten Oever (dames 75+) en

D70+ Ellyten Oever, aid Dutch
800 vrij: 19.45.75 3e
100 rug: 2.14.18 2e
400 vrij: 9.42.21
50 rug: 1.05.16-2e
200 rug: 4.51.66-1e
D65+ Jeltje van Bergen, Oceanus
100 rug: 1.52.04-1e
50 rug: 0.50.05-1e
400 wissel: 8.35.02-1e
200 wissel: 3.58.63-1e
200 rug: 4.02.12-1e
D65+ Annie de Vos, aid Dutch
800 vrij: 16.17.43- 1e
200 vrij: 3.48.89-1e
400 vrij: 8.00.00- 1e
200 school: 4.17.21-2e
200 rug: 4.11.34-2e

~~t
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Het begin van een nieuw zwemseizoen, een ondiep bad en
het weer maakten dat er weinig records sneuvelden. Toch
wist de Britse Jane Asher bij de dames 70+ twee
wereldrecords te verbreken: 12.44.83 op de 800 vrij en
6.11.14 op de 400 vrij waren haar tijden! Ook enkele
Nederlanders vielen op met scherpe persoonlijke tijden:
Gregor Pompen verbaasde zichzelf op de 200 wissel, ook
Hetty de Rooij zwom zeer sterk op de wisselslag, Alexandra
Leysen maakte een goede comeback (verbaasde zichzelf en
anderen met een zilveren plak) en Loekie van Huissteden en
Elly ten Oever hadden profijt van het vele open water
zwemmen met sterke 800 meters als gevolg.
Op de laatste dag van het toernooi stond het open water
zwemmen (Lac du Vouglans, Bellecin) op het programma.
Ook in het open water was er Nederlands succes. Op de 3
kilometer kwam Kees-Jan als eerste overall binnen, korte tijd
later gevolgd door Donaid. Kees-Jan was het hele parcours in
een hevige strijd verwikkeld met (wat pas bij de ceremonie
bleek) 25 plussers en dus niet met zijn eigen leeftijdsgenoten,
35+. Annie de Vos was enige deelneemster in haar oudste
leeftijdsgroep en had zich tot doel gesteld om niet alleen uit te
zwemmen, maar tevens niet als laatste binnen te komen.
Twee doelen die zij met gemak haalde, ze was bijna een
kwartier voor de laatste binnen of beter gezegd: al gedoucht
voor de rest!

D55+ Loekie van Huissteden, AZ&PC
800 vrij: 16.09.74- 2e
200 vrij: 3.39.28
400 vrij: 7.55.98
200 school: 4.07.21-3e
200 rug: 4.07.86-2e
D45+ Hetty de Rooij, OZ&PC
100 vlinder: 1.23.06-1e
200 vrij: 2.50.05-1e
400 wissel: 6.41.73-1e
50 vlinder: 0.36.56-1e
200 wissel: 3.06.79-1e
D35+ Alexandra Leysen, De Houtrib
50 school: 0.45-.29
50 vrij: O.33.06-2e
100 school: 1.39.72
50 vlinder: 0.41.00
100 vrij: 1.16.50

7
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D30+ Françoise Heijdeman, AZ&PC
50 school: 0.39.12-2e
200 vrij: 2.37.14-3e
100 school: 1.27.42
200 school: 3.05.32-1e
200 rug: 2.55.72- 2e
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D30+ Lidia van Bon, AZ&PC
100 vlinder: 1.10.58-1e
200 vrij: 2.17.90-1e
200 vlinder: 2.39.68-1e
400 wissel: 5.36.99-1e
100 vrij: 1.03.07-1e
H60+ Gregor Pompen, Aq. Novio '94
1500vrij: 26.52.77
200 vrij: 3.10.07-3e
400 vrij: 6.13.16

200 wissel: 3.44.06
H55+ Rob Hanou, Oceanus
1500 vrij: 22.24.69-3e
50 school: 0.39.14-1e
200 vlinder: 3.04.48-2e
400 wissel: 6.20.28-1e
200 school: 3.04.55-1e
H50+ Donaid Uijtenbogaart, Dolfijn
100 vlinder: 1.15.10-3e
200 vrij: 2.24.79-1e

200 vlinder: 2.53.91-2e
400 wissel: 5.50.89-1e
400 vrij: 5.04.88-1e
H35+Kees-Jan v. Overbeeke, OZ&PC
1500 vrij: 18.48.46-1e
50 rug: 0.32.27-2e
400 wissel: 5.20.06-1e
50 vlinder: 0.28.00-1e
200 wissel: 2.24.30-1e

Open Water 3 kilometer:

065+ Annie de Vos
H60+ Gregor Pompen
H55+ Rob Hanou
H50+ Donaid Uijtenbogaart
H35+ Kees-Jan van Overbeeke

1 van 1 1h17'04"
2 van 6 1h05'49"
1 van 4 Oh49'56"
1 van 9 Oh41'12"
1 van 14 Oh40'12"

Zie ook verslag in de rubriek Open Waterzwemmen

,.
Gehoord in DOlE:

MASTERSLIEFDEis..........
je dure zwembrilletje uitlenen.

'f

~',

Aanvullingen op artikelen in het vorig nummer:

NMKte Nijmegen:
D70+Ati Derkse (AZC-masters)
Ati won ook de 50m schoolslag in 52.14
Haar winnende tijd op de 100m rugslag was tevens een NMR
(1.57.17)

EMK te Mallorca (ESP)
In de buitenlandse Mastersbladen kon je -vanzelfsprekend-
dezelfde tendens lezen als in het artikel in de Mastersprint.

Zeer goed georganiseerd, maar de lEN liet op
jureringsgebied flinke steken vallen.
In alle artikelen worden de positieve kanten benadrukt, maar
kritische kanttekeningen, alles onder het motto: de volgende
keer nog beter, worden ook gemaakt.
Koppen in het Duitste masterblad DFSS Masters Info:
Open waterzwemmen: "Massenandrang, Keine gleichen
Bedienungen, Wo ist die Startnummer?, Korrekturen-
Korrekturen"
Watermarks, het Britse mastersblad:
"We commented on the need tor an announcer in our Munich

report, and it would not take much effort to have a team of
announcers who could keep the spectators and other
swimmers up to date. But all meets have their shortfalls, and
it has be admitted that th is meet was one of the best

European masters meets."
"Attending events such as this is potentailly an exhausting
business. Early starts and the need to mintain a high fluid
intake, plus transport complications (which are inevitable)
make it almost essential tor swimmers who aspire to compete

at a high level tot dedicate themselves to their own event.
Hanging around watching other people swim is a recipe for
exhaustion, sunburn, and dehydration - and slow swimming.
Het persbericht van het LEN-masterscomité bevat alleen
maar statistische en juichende berichten. Geen enkel item
over tegenslag en geen spoor van zelfkritiek dus. Dit is
beangstigend voor de volgende EMK's.

rnJrfnt jaargang 13,nummer5

Uit dat persbericht: het was het grootste lEN toernooi uit het
75 jarige lEN bestaan met 9751 individuele starts en 735
estafetteploegen voor de 36 zwemnummers met 14
leeftijdsgroepen voor zwemmen.
Bij het schoonspringen waren en 289 aanmeldingen van 129
deelnemers voor 13 leeftijdsgroepen Tezamen maakten zij
1918 sprongen. De Duitser Werner Schuitzeuit 1918 was de
oudste. In de leeftijdsgroep 85-89 won hij alle drie de
onderdelen: 1m, 3m en platform. Er werden in totaal bij het
springen 70 gouden medailles uitgereikt. Het Open
Waterzwemmen kreeg 449 inschrijvingen. In totaal waren er
3517 deelnemers van 891 verenigingen van 31 bij de lEN
aangesloten bonden. Voor de tweede keer was het aantal
starts over de 10.000. Waren het er in Innsbruck 10.027, in
Mallorca stopte de teller bij 11.224.
Er werden 30 WMR's en 116 EMR's verbeterd.
De medailles werden verdeeld over deelnemers uit 25
landen. Er werden 421 gouden medailles uitgereikt.
De Duitsters Hans Hahn uit 1908 en Margarete Gottschalk uit
1909 waren bij de heren en de dames de oudste deelnemers.

.

Correcties:
Arke de Dinkel:

de ploeg die op de wisselslag brons haalde deed dat
onterecht, ze waren 120+ en niet 160+ en dus hier ook
gediskwalificeerd moeten worden. Hun "record" is dus ook
niet geldig, want bij de 120+ staat het al veel scherper.
De ploeg die op de vrije slag estafette werd gediskwalificeerd
omdat ze in de verkeerde leeftijdsgroep meededen, zat wel
onder het 120+ record, maar dat is op dezelfde wedstrijd door
AZ&PC alweer verbeterd.
AZ&PC zwom op de vrije slag mixed met Petra, Willem, Atie
en Edwin een NMR van 1.56.66 bij de 160+.
HZ&PC: de 50 vlinder van Max met 40.80 is geen NMR. Op
21 april zwom hij in Kampen al 40.03.

8 ~rintoktober 2001
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Haai Mallorca!
gedeelten uit een verslag van Lidia van Bon:

Mallorca... hoe vaak die naam afgelopen seizoen is gevallen
weet ik niet, maar wel vaak. We hadden er ook enorm veel
zin in. Met een groep van maar liefst 11 AZ&PC-ers zouden
we aan dit kampioenschap meedoen. De voorpret was dan
ook groot: zwembandjes, vlaggetjes, ballonnen en mascottes
werden aan elkaar cadeau gedaan. Edwin had weer gezorgd
voor trainingsschema's zodat we ons goed konden
voorbereiden, want we wilden ook hard zwemmen in
Mallorca.
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Tweeploegen op de eerste plaats
In zo'n voorbereidingsperiode wordt je ook al echt een groep:
samen afzien, elkaars tijden klokken, onderling techniektips
uitwisselen en veel lachen en lang kletsen na afloop onder de
douche en bij de koffie. Toen het programma op internet
verscheen, kwamen de kriebels.. het kwam nu wel heel dicht
bij en er lagen voor verschillende zwemmers ook
kansen..individueel, maar ook de estafettes konden wel eens

erg spannend worden. De vreemdste dromen overvielen ons
die laatste weken: van onmogelijke tijden, niet meer boven
water kunnen komen tot vergeten te starten... in ieder geval
gaf dat weer nieuwe gesprekstof!
Op donderdagavond vertrok ik met mijn rugzak naar een
bruiloft, na afloop van de polonaises snel jurkje ingewisseld
voor Oranje en op naar Schiphol. Onderweg pikten we
Willem, Edwin en zijn vader op. We arriveerden gelijk met
Loekie. Atie, Françoise en Petra volgden ook al snel. Met al
dat oranje waren ook de andere Mallorcagangers snel
gevonden.
Als eerste vlucht vertrokken we vrijdagmorgen om 5.00 uur.
De vlucht verliep goed. In Mallorca waren de bussen in
staking. Omdat we zo vroeg waren, viel het met de chaos nog
wel mee: de Neckermann hostess had binnen een half uur
voor iedereen een taxi geregeld. Zo lagen we alom 9.00 uur
bij het zwembadje van het appartement probeerden we wat te
rusten na een gemiste nacht, maar de zee, het zwembadje
en de boulevard werden ook al verkend. Rond 17.00 uur had
iedereen zijn kamer. Ik deelde mijn appartement met Loekie
en Willem en we zaten super: op de hoek, uitzicht op zee en
zwembadje en een supergroot balkon. Het leek wel
vakantie.. .
Zaterdag bleef dat gevoel: met verse broodjes ontbijten op
het balkon, zwemmen in de zee, siësta houden ,een
fietstochtje maken, terrasje met ijsthee en met z'n allen eten
op ons balkon, met een lekker ijsje als toetje... puur genieten
dus!

Zaterdagnacht was ook de rest gearriveerd, met vertraging
en meer gedoe... maar ze waren er ook! Zondag kwam de
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wedstrijdstemming ook al wat meer. We hadden twee Opel
Corsa's gehuurd, daarmee reden we in minder dan een
kwartier naar het zwembad. De accreditatie verliep vlot: en al
snel liepen we met hoed en kaart richting zwembad: buiten
een 10 banen bad met een wat vreemde ziltige smaak, dat in
eerste instantie wat zwaar leek te zwemmen, maar wel snel
bleek te zijn. Binnen was nog een 10 banenbad bedoeld voor
het in- en uitzwemmen. We zwommen een klein uurtje om het
gevoel weer terug te krijgen en verkenden de kraampjes.
Ons appartement (en mijn bed) zat vol ballonnen en er waren
slingers opgehangen: voor mijn 31e verjaardag kreeg ik een
erg grappig T-shirt met een kat met badmuts en chloorbril en
de tekst Tm so hungry' (slaat dat op mij?) en een Bugs
Bunny heuptasje en er werd luidkeels gezongen. Na de taart
genoten we weer van een siësta en probeerden daarna in het
zwembadje een ander tak van de zwemsport: het
synchroonzwemmen. In gemengde vorm werd het behoorlijk
spectaculair: Edwin gooide Willem boven een groep 'dames'
uit die daar keurig in een cirkel lagen, benen kwamen op een
of andere manier boven het water uit... er kwamen steeds

meer toeschouwers en Marja kwam ons alles geven.
Misschien toch iets om uit te bouwen....

Maandag leek op de zondag: 's ochtends naar het zwembad
om daar te ervaren dat het eigenlijk best lekker ging, er
tempo in zat... de spanning kwam er nu ook nog wat meer in.
Binnen, waar het minder druk was nog keerpunten
geoefend. ., 4 rugcrawl slagen na de vlaggetjes en dan ben ik
bij de kant, dus ik hoef niet te kijken... 's Middags weer wat
gerust, lekker op het balkon, terrasje, dobberen in de zee en
weer met z'n allen op het balkon pasta gegeten gegeten en
dan de boel klaarmaken voor dag 1...
We moeten al vroeg op, om 8.00 uur beginnen de wedstrijden
en Atie moet al in serie 8. De wekker om 6.00 , broodje met
moeite naar binnen, een grote kop thee... nu moet het gaan
gebeuren. Bij het inzwemmen, in het binnenbad gieren de
zenuwen door mijn keel. Ik sta als tweede
geplaatst.. medaillekansen dus, zal het lukken dit jaar? Atie
mag echter de spits af bijten... en hoe ze dat doet: ze vliegt
door het water, laat de anderen ver achter zich en zwemt zich
met een supertijd naar een Europees Record! Gelijk zakken
mijn zenuwen af naar normale proporties... we kunnen het
gewoon, dankzij Atie hervind ik mijn zelfvertrouwen. Mijn
nieuwe korte haaienpak doet de rest... je voelt je gewoon
sneller.

~

,.

!
i

9

De Deense Gitte staat als eerste geplaatst, een wisselslag en
rugslagspecialiste zoals Grith me vertelde. Niet schrikken dus
als ze me met de rug voorbij gaat houd ik mezelf voor.
Vlinder loopt lekker, de rug- mijn zwakste slag- gaat niet de
lijnen in, wel kijk ik veel... ook bij het keerpunt. Als ik dan met
de schoolslag begin schrik ik toch wel: Gitte heeft meer dan
twee lengtes voorsprong... maar niets is lekkerder schoolslag
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zwemmen als je naar iemand toe kan zwemmen... de
voorsprong slinkt... vrije slag, je kan het... Gitte blijft naast
me knokken... en dan opeens... er voorbij.. nog 10 meter...ik
ga winnen, ik ga winnen schiet er door me heen... en ja dan
staat het er 1e, meer dan 5 seconden van mijn p.r. af... mijn
eerste titel, stiekem van gedroomd en nu op de eerst dag al
gelukt. Het kan niet meer stuk: ik zweef!
Edwin en Ronaid zijn daarna nog aan de beurt: Ronaid
debuteert met een nette tijd en Edwin zwemt zeer snel: een
tijd sneller dan zijn wereldrecord dan vorig jaar... alleen is er
een nog snellere Rus, zodat hij met zilver genoegen moet
nemen. We hebben geen 800 meter zwemmers, zodat we op
tijd terug kunnen.
De volgende dag mag iedereen in actie komen: ,.
... En toen kwamen de dames estafettes: we hebben 2

ploegen: een 160+ ploeg met Loekie op de rug, Jose op de
school, Tineke die speciaal voor deze estafette de 50 vlinder
heeft geleerd en Elly, die eigenlijk als vakantieganger
meeging, maar wel als estafettezwemster in actie wilde
komen. Ook hebben we onze 'haai' 120+ ploeg: Wat
verheugden we ons erop om samen te vlammen. Het was
ons daarbij allemaal gelukt een snel haaienpak te
bemachtigen. In Charleroi probeerden we het al uit en
Anneke zette ons daar samen op de foto. Jose maakte
daarvan een T-shirt met de tekst: HAAI... fast and

dangerous.. but always with a SMILE! We waren als zevende
geplaatst: misschien een medaillekansje.. We waren in vorm,
maar de onderlinge vriendschap gaf ons vleugels: Atie startte
met een N.M.R. op de 50 rug, Françoise trok ons naar de
voorkant van het veld met de schoolslag, mijn vlinderslag liep
super en Petra kon op de vrije slag onze voorsprong
vasthouden... gevolg: een medaille: een GOUDEN medaille.
Gewoon super, echt genieten... De lange, vrolijke Zweedse
meiden waren tot op de 100stevan de seconde gelijk met ons
geeindigd, dus stonden we met z'n achten lachend op het
podium om de prachtig gegraveerde gouden medailles in
ontvanast te nemen.

~rJnt jaargang 13,nummer5

Donderdag: Françoise heeft het helemaal te pakken: ze
zwemt naar een derde plaats op de 100 school en zwemt
seconden af van haar p.r. op de 200 vlinder. Willem zwemt
een mooie race op de 100 school en ook Tineke scherpt haar
tijden aan op de 100 school en 50 rug. Ik zwem 200 vlinder
en wordt derde. Daarvoor zijn we verrast als we Thea zien.
Zij is trainster bij onze club en heeft samen met haar zoon ,na
onze enthousiaste verhalen en voorbereiding, stiekem een
reisje naar Mallorca geboekt. Behalve vakantie houden, komt
ze ons ook drie dagen aanmoedigen en wordt ook
aangestoken door het Mastervirus. .......
Vrijdag: 100 vrij- altijd spectaculair om naar te kijken- en we
doen er ook bijna allemaal aan mee: Willem,Ronald, Edwin
(1e), Loekie, Atie (1e), Petra en ik (2e). Nooit gedacht dat ik
ooit nog eens een medaille zou halen op deze afstand. Drie
jaar geleden leerde Edwin mij een andere borstcrawltechniek,
die hij steeds blijft bijschaven. Dit jaar leerde ik daarbij iets
beter sprinten en zowaar de 100 vrij is een favoriete afstand
voor mij geworden. Atie heeft ook nog steeds vleugels: ze
zwemt een 1.02.9...bijna een wereldrecord, terwijl haar
1.03.9 pas geleden in Nijmegen al een persoonlijke supertijd
was. .........

Aankomstgebied in EIArenal
Laatste dag alweer: 50 meter vrij voor Jose, Willem ,Tineke,
Loekie en Petra... nog lekker een keer sprinten. Petra doet
het als Spaanse haai prima en pakt zo toch nog een p.r. mee.
En dan de 200 school: Françoise heeft een fantastisch
spannende strijd maar 0.01 seconde...dat is het verschil
met nummer 1, en dat op 200 meter, ongelofelijk.. wel een
snelle tijd en natuurlijk: zilver. Edwin bewijst zijn klasse ook
op dit nummer: hij wint met overmacht. Na de individuele
nummers worden alle medewerkers aan het toernooi
bedankt: de organisatie, de juryleden en de vele hulpen aan
en rond het bad krijgen een langdurige staande ovatie: zij
waren onmisbaar in dit toernooi! Daarna mogen we nog 1
keer: de estafettes dames 160+ en 120+. Van de dames

160+ heb ik niet zoveel gezien. Wel gingen Jose, Elly, Tineke
en Loekie sneller dan individueel... de magie van de
estafette! Ook wij benutten die magie: Atie mag weer starten
en doet dat weer met een NMR, Francoise volgt, en ondanks
dat ze op de 200 school erg diep is gegaan, gaat ze sneller
dan ooit. Petra volgt en vecht zich met een scherpe tijd naar
voren. ..we liggen dan met 3 ploegen ongeveer gelijk op de
derde plaats. Dan mag ik het afsluiten, dat is het mooiste wat
er is, knokkend kom ik tot een onmogelijke tijd en... we zijn
TWEEDE in een onverwachte supertijd van 1.57.98 (we
hadden als wens de 2 minutengrens te doorbreken...) Het
Nederlandse record werd met bijna 15 seconden
verpulverd. ... Mooier konden we het toernooi niet afsluiten!!!
Samen zoiets neerzetten.. daar krijg ik nog kippenvel van!

..

10

's Avonds,zonder haaien pak en zonder 'haai'- t-shirt, maar
met een smile die niemand van ons gezicht kan halen, eten
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we met een flinke groep: AZ&PC, HZ&PC (klinkt bijna
hetzelfde, klikt ook zeer goed), Haaien (natuurlijk), Bubble,
Houtrib Er moeten heel wat tafels aan elkaar geschoven
worden, maar dan is het ook heel gezellig. Na het eten
verspreiden we ons: een aantal gaat op tijd naar bed, een
aantal feesten in een discotheek en wij gaan eindelijk onze
Sangria met reuze rietjes drinken. Zo wordt het voor iedereen
(we hoorden de volgende dag van alle groepen erg
enthousiaste verhalen) een aeslaaade avond.
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Lidia van Bon

De volgende morgen staan we wel weer vroeg naast ons
bed: De S kilometer race begint nl. om 9.00 uur en komt vlak
voor ons appartement langs. Nog voor die tijd zwemt Willem
ook een Open water race met Leander, de zoon van Tineke.
Daarna is het uitkijken naar de eerste zwemmers Nadat de
eerst wave -te herkennen aan de rode badmutsen- met

Marleen, Gonda, Liselotte, Grith en Edwin gepasseerd is,
huren Loekie, Henriette en ik razendsnel een paar fietsen om
zo de zwemmers te kunnen blijven volgen. De anderen
moedigen vanaf het strand de verschillende groepen aan. De
zee is deze ochtend gelukkig redelijk rustig, maar wordt wel
steeds ruwer, waar vooral de laatste waves wat last van
hebben. Na het 4000 meter punt is de finish opeens al erg
dichtbij. We sprinten het laatste stukje, rennen het strand op
en zien nog net de eerste zwemmers binnen komen. Edwin is
3e, Liselotte en Grith kwamen tegelijk (werd later 3e en 2e )
over de finish, Marleen ging zo lekker- die wil wel weer
terugzwemmen, Gonda ging goed. Ook de tweede wave

~rlnt jaargang 13, nummer 5

(zilveren badmutsen) arriveert met weer fitte zwemmers:
Kees-Jan wil na wat drinken ook wel weer terug... alleen de
Duitse Claudia (zwemt veel in Nederland) ziet groen en vond
het vreselijk. Onze fietsen moeten terug, dus als de derde
wave arriveert fietsen we rustig terug naar het appartement.
Deze moet worden opgeruimd: ballonnen worden 'vrijgelaten'
of geknald, slingers weggehaald, het mooie spandoek van
Tineke ingepakt en ook al onze spullen worden in de tassen
gedaan. Daarna gaan we de hele middag op het strand
kletsen, in de zee spelen en bij het zwembad poedelen... en
verkleuren daarmee veel te snel (au). Pas tegen vijven keren
de langebaanzwemmers terug, de goede uitslagen lieten zich
hier wel lang op zich wachten. Douchen een dikke laag after-
sun, omkleden en nog een keer met zijn allen eten in ons
favoriete restaurantje met zijn vrolijke obers. Na het ijsje is
het toch echt tijd om de spullen te pakken en afscheid te
nemen van de zwemmers die nog wat langer blijven.
Uitgezwaaid door een grote groep vertrekken we naar het
vliegveld, zonder vertraging staan we iets voor twaalven weer
op Schiphol.
GoodbHAAI Mallorca vriendschap, een fantastische
onderlinge sfeer, goede zwem prestaties, ontbijten op het
balkon met het zicht op zee, de vele gesprekken, de 101...
Loekie, Willem, Petra, Francoise, Atie, Jose, Edwin, Henk,
Ronaid, Tineke, Thea, Henriette, Pia, Arnold, Max en de
andere HZ&PC-ers, Rene, Jasmijn, Liselotte, Greet, Marleen,
Christien, Kees-Jan, Hetty, Rob, Vvon, Marja, Peter, Piet....
en al die anderen (want ik weet zeker dat ik nu mensen
vergeet) Bedankt voor jullie bijdrage aan deze onvergetelijke
week!

Nagekomen verslag:_o__-~-~- 0--, , ,,_c~~_/o--" -~--~-~~- ~-~~---~,

BRAKE,GER, 19 mei 2001, 25m.binnenbad
Greet Brehler (schrijfster van dit verslag), Henk en Evelien
Wisselo, Gonnie Bak en Jeltje van Bergen maakten door hun
inschrijving er een internationaal zwemffest van. Jeltje bleek
de oudste deelneemster te zijn en ontving een potplant.
Het programma bevatte alleen maar SOm's en 100m
wisselslag. Het is dan een uitdaging om alle nummers te
zwemmen.
Voor eerste plaatsen ontving je doucheschuim. Jeltje met S,
Greet met S, Henk en Gonnie met 2 eerste plaatsen: 14
flessen dus bij elkaar. Bij de fun afstanden, 2Sm onderwater
en verduiken waren er 7 prijzen. Evelien werd met verduiken
2e, Greet 3e en Henk Se. Henken Gonnie vielen bij het
onderwaterzwemmen nog net in de prijzen: allebei 7e.
Aan de bagage voor de terugweg werd daardoor nog
toegevoegd: 1 paar sokken, 1 rugzak, 1 T-shirt, 1 fles
bodylotion.

-

Een van de Nederlandse deelnemers aan de EMK is ruim

een maand later vader geworden:

René Philipsen en
Pepita Philipsen

Zijn dolgelukkig met de geboorte van hun zoon

Carlos
Lodevicus, Mattheus

,/

13 augustus 2001
14.S9 uur
lengte S1 cm
gewicht 3630 gr

Watermolen 24,
3833 ZG LEUSDEN

-
..N.~ --

11 ~rintoktober 2001



OPEN WATER ZWEMMENen Mastersklassementen 2001

OPEN WATER ZWEMSEIZOEN 2001, vervolg WEER MEER MASTERS TE WATER
Persoonlijke ervaringen van Rob Hanou Foto's Richard Broer, Mieke v.d. Fluit. en Rinus Pellicaan (geplukt van www.noww.nl)

21 juli WIJK en AALBURG
Voor de km schoolslag kon ik wat later aanwezig zijn. Dat
was een geluk. Het regende in de ochtend behoorlijk veel,
maar bij aankomst was het droog en het bleef droog. Mijn km
schoolslaa werd een van mijn snellere.

Dat zeg ik toch! Gamma!

22 juli LOKEREN (BEL)
Het weer klaarde op en bleek later het begin van een nieuwe
lange zomerse periode. De baan hier was uitgezet in een L-
vorm. Het meer was te kort. Veel bochtenwerk dus, afsnijden
kon niet, want in de binnenknik van de L moest een boei
gerond worden. Annie de Vos, Elly ten Oever en ik - we
waren carpoolend op reis - waren vrij aan het begin aan de
beurt voor onze km's. Omdat het weer zo lekker werd, kregen
we alle drie weer zin om te water te gaan, dus werd er ook
maar ingeschreven op de prestatietocht aan het eind van de
dag. Het bleek dat we toen slechts 500m hoefden te
zwemmen

28 juli ANNA PAULOWNA
Na enkel jaren van afwezigheid door omstandigheden, vaak
wedstrijden in Herning DEN, weer terug. Alles nog als
vanouds, en weer goed georganiseerd. En het weer werkte
ook weer mee. Een doedelzakspeler droeg een muzikaal
steentje bij.

28 juli WILLEBROEK NMK 10km

Willebroek zet zich op de internationale kaart
door Mieke van der Fluiten Richard Broer
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Prijswinnaars NMK )WZ 10km.

De gezamenlijke open Belgische en Nederlandse
kampioenschappen langeafstandszwemmen werden dit jaar
door de Willebroekse Zwemclub georganiseerd. De

~rint jaargang 13. nummer 5

organisatie (onder leiding van Jan Cocquyt) maakte gebruik
van de vertrouwde roeibaan van Bloso-Hazewinkel.
Willebroek is al jaren bekend bij de Nederlandse
langeafstandstoppers. Dat is niet alleen te danken aan de
mooi belijnde baan met exacte afstanden, maar ook aan de
organisatie. Ze zetten jaarlijks een attractief programma neer
voor alle leeftijdsgroepen: Daarnaast zijn de 5
kilometernummers goed voor een kwalificatiepoging voor
limieten. De entourage is goed. EHBO en reddingsbrigade
zijn paraat. Ook de inwendige mens wordt goed verzorgd
door middel van een compleet catering-paviljoen: gebraden
kippetjes, echte Vlaamse frieten en de voortreffelijke
Belgische biertjes. Er reed ook een ijscokar van de
organiserende vereniging rond.
Er kwamen totaal 41 dames en heren aan de start in de

categorieën senioren heren (15), senioren dames (10),
masters heren (11) en masters dames (5). De senioren
zwommen 15 kilometer en de masters 10.
Senioren
De dames en heren startten per afstand te zamen, wat een
spannende strijd opleverde bij de 15 kilometer. Na de start
ontstond een kopgroep van 5 zwemmers: Cindy Persoons
(B), Mark Drenth (LZ1886), Rick Mans (DSZ), Nagypàl
Levente (H) en Timm Leuchtmann (D). Er werd flink
doorgezwommen. Het kopwerk rouleerde. Ook Cindy
Persoons deed daaraan mee. Bij de voedingspunten werd er
snel gefourageerd om tactisch voordeel te nemen. Rick zag
uiteindelijk geen kans de kopgroep bij te benen. Door op het
12 kilometerpunt geen voeding meer te nemen wist Nagypàl
een gat te slaan, dat niet meer overbrugd kon worden door
zijn tegenstanders. De Hongaar wist zijn voorsprong te
behouden en finishte als eerste. De tweede plaats, eerste
Belg(ische) en eerste vrouw, was Cindy Persoons. Zij
bevestigde hiermee dat ze een zwemster is om ook op
internationaal niveau rekening mee te houden. Zij kon de
eindsprint met de Duitse Timm Leuchtmann nipt winnen.
Eerste Nederlander was Mark Drenth.

Katinka van Vastenhoven werd de snelste Nederlandse. Zij
moest tot op het laatst strijd leveren met de Hongaarse
Eszter Balázs en Joost Kuijlaars. Joost wilde haar op
sleeptouw nemen/helpen de Hongaarse los te zwemmen,
maar door wat tactische onervarenheid van Katinka mislukte

dit nog bijna. Katinka kwam uiteindelijk toch als tweede dame
aan, vóór de Hongaarse.
Masters

Bij de masters mocht voor de tweede keer een 10 kilometer
op het programma staan. Vorig jaar in Scheerwolde werd
deze noviteit helaas door te lage watertemperaturen afgelast.
Hierdoor had Willebroek de werkelijke primeur in een
watertemperatuur van ruim boven de 25 graden.
Joop Lam (WVZ) bewees zijn klasse door een supertijd die
niet zou misstaan als tussentijd bij de senioren. Hij werd op
respectabele afstand gevolgd door de Belgische 200 meter-
(zwembad)zwemmer Philip Smans, die weer gevolgd werd
door Richard Broer (WVZ).
Oudste deelnemer Nic Geers kon zich (in de eerste 10
kilometer van zijn leven) uitstekend staande houden. Hij
zwom zich naar een nette 76 plaats.
Bij de dames kon Gonda Stigter (WVZ) de uiteindelijke
kampioene Melanie Kuiper (De Rijn) net niet bijhouden. Het
uiteindelijke verschil was slechts anderhalve minuut.

.

Ik was er niet bij, 10km is me tegenwoordig echt teveel. Maar
degenen die het uitgezwommen hebben, onder ideale
omstandigheden, verdienen het om hier vermeld te worden.
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OPEN WATER ZWEMMEN en Mastersklassementen 2001

10km vrije slaQ dames masters:
1. 25-34 Melanie Kuiper 76 De Rijn
2. 25-34 Gonda Stigter 70 WVZ
10km vrije slaQheren masters:
1. 35-44 Joop Lam 63
3. 35-44 Richard Broer 59
5. 25-34 Edo Kegel 71
7. 55e.o.Nic Geers 38
9. 35-44 Paul v.d.Voort 62

wvz
WVZ
DeRijn
Gouwestaete
ze Zeist

2u29.46
2u31.13

2u12.01
2u27.21
2u35.32
2u43.38
3u01.19

29 juli GEESTMERAMBACHT
Deze nog jonge organisatie heeft een voortreffelijke wedstrijd
neergezet op een leuke locatie. Als extra attractie was er een
gezellig orkestje met sfeervol repertoire. Het weer zo
voortreffelijk, dat dat op de terugweg in de file staan gaf
vanwege terugkerende strandbezoekers.

~

Sfeermakende muzikanten

Parasols geen luxe

4 augustus STRIJEN
Deze langebaan wilde ik na jaren eer eens bezoeken, maar
dat ging dus niet door de blauwalg. Heel wonderlijk dat
daardoor een van zwemmen vrij weekend ontstond.

11 augustus LOKEREN
Voor dit seizoen mijn laatste doortocht in België. Nu in een
meer waar de baan voor 1500m als een driehoek was

uitgezet.
Als altijd weer voor iedere leeftijdsgroep 3 bokalen, ongeacht
het aantal deelnemers. Wie geen prijs heet krijgt een
herinnering.
Prestatietochtdeelnemers starten tegelijk, het is dus mogelijk
er een wedstrijd van te maken, zonder uitslag overigens.
Maar wie het eerst het water uitkomt kan naar de bekertafel,
vol met restanten en ingeleverde bekers van clubleden, om er
een uit te zoeken. Ik vind het een pracht gezicht dan jonge
kinderen met enorme bekers te zien lopen. Vooral de
stralende blik die je dan daarbij ziet!

~rfnt jaargang 13. n"mme' 5

12 augustus EERSEL
Deze dag was er de keuze tussen Leiderdorp en Eersel. Ik
koos voor Eersel, dichterbij. Achteraf een gelukkige keuze:
een goede tijd gezwommen op de 1km schoolslag, waardoor
ik het totaal van mijn klassement evenals vorig jaar weer
onder de limiet voor een zilveren prestatiemedaille bracht.
Vooral een goede keuze omdat het in Eersel op een paar
spatjes na droog bleef, terwijl het in Leiderdorp de hele dag
miezerde. Als herinnering waren er klokjes met opdruk.

15 augustus SINT NIKLAAS(BEL)
De heetste dag van het jaar. In België een nationale
feestdag. Gewoonlijk zwem ik daar ook. Maar pech, de
scholen in Zuid Nederland waren al begonnen en mezelf
vrijroosteren was nu onmogelijk. Na jaren moest ik dus deze
keer overslaan.

18 augustus BUSSLOO
Wee een druk bezochte baan. Niet zulk mooi weer als vorig
jaar, maar verder was alles weer als vanouds. Opvallend voor
Bussloo is de aantrekkingskracht op de regionale
verenigingen. Voor de beheerder van het recreatiepark was
het ook een leuke dag: ondanks het mindere weer toch nog
flinke inkomsten!!

Een goed gevulde prijzen tafel is bij owz gebruikelijk .
19 augustus ROTTEMEREN
Veel wind, dat kenmerkte deze langebaan. Op de heenweg
kreeg je m pal tegen. Zwaar zwemmen dus. Toch vielen de
tijden nog wel mee. Bij de prijsuitreiking bleek - evenals vorig

jaar - het aantal beschikbare bekers niet overeen te komen
met de in het programma vermelde. Er moest dus
nageleverd worden. Het is allemaal keurig afgehandeld, maar
toch doet zoiets afbreuk aan de indruk die je van een
organisator krijgt.

Vanaf de kant is de wedstrijd goed te volgen

25 augustus BRAAKMAN
Een tropisch warme dag. Zo ook het water. Te warm haast.
Geldt bij open water zwemmen de bovengrens van 28 graden
voor de watertemperatuur eigenlijk ook? Het scheelde zo'n 3

13 rm:J~rlntoktober 2001



OPEN WATER ZWEMMEN en Mastersklassementen 2001

Een frisse douche nu wel gewenst

graden. Deze baan is uniek omdat er al na 150m een
keerpunt komt. Bij grote deelname moet je dus beginnen met
sprinten om zo'n keerpunt te kunnen overleven.

Een van de vele starts in het weidse landschap

26 augustus OOSTERHOUT
Een heerlijke dag, onweer werd voorspeld, maar dat kwam
pas in de avond. Althans in het zuiden, want op de terugweg
naar huis, bleek het in het midden en noorden vanhet land al
aardig te spoken. Het einde van een prachtige zomer werd
ingeluid.
De wedstrijddag verliep uitstekend. Het was weer een genot
om te water te mogen gaan. Vreemd is het wel dat er in
Oosterhout nooit een lijn in het water ligt. Je kunt je wel op de
kant oriënteren, maar botsingen zijn mogelijk. Er moet eerst
zeker een ongeluk gebeuren of een botsing waardoor de
uitslag van een wedstrijd beïnvloed wordt, voordat men zo'n
lijn aanlegt.
De prijsuitreiking liet wat lang op zich wachten, maar een
beetje regisseren van enkele masters bespoedigde
uiteindelijk de ceremonie.
Een tropisch warme dag. Zo ook het water. Te warm haast.
Geldt bij open water zwemmen de bovengrens van 28 graden
voor de watertemperatuur eigenlijk ook? Het scheelde zo'n 3
graden. Deze baan is uniek omdat er al na 150m een
keerpunt komt. Bij grote deelname moet je dus beginnen met
sprinten om zo'n keerpunt te kunnen overleven.

Als onderdeel van de Open Franse Masterszomerzwem-
kampioenschappen was er in het lac de Vouglans, een
stuwmeer in de Jura, een wedstrijd over 3km georganiseerd.
Alleen voor masters. Zo'n 100 deelnemers startten tegelijk.
De baan was goed gemarkeerd met om de 25m een rode bol
en op 1km en het 1500m keerpunt grote hoogstaande
boeien. Kees-Jan van Overbeeke was overall winnaar in het

24 gr. Warme water. Donaid Uijtenbogaart, Rob Hanou,
Annie de Vos werden eerste in hun leeftijdsgroep en Gregor
Pompen was ook blij met zijn tweede plaats. De prijsuitreiking
was voor een botenschuur, zo'n beetje de enige beschikbare
accommodatie ter plekke. Jammer eioenliik want de
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omgeving was prachtig en nodigde uit tot een langer verblijf.
Maar iedereen ging weg, want er viel verder niets- te beleven.
Alle Nederlandse deelnemers aan deze kampioenschappen
pakten daarom nog maar een zonnig terrasje in een nabij
gelegen dorp. (foto's: K-J.v.Overbeeke)

8 september BRUGGE (BEL)
door Elly ten Oever
Annie de Vos en Elly ten Oever van OlD DUTCH namen
deel aan de voor de 3e keer gehouden langebaanwedstrijden
in BRUGGE. Het water was erg koud, 17 gradèn met een
harde en heel frisse wind.

Door de vele omleidingen en wegversmallingen arriveerden
we vlak voor de start.

De "doortocht" begon bij de Dammepoort en onder twee
bruggen door zwom je in de toch wel schone grachten het
centrum in. Meestal zwem je 1000 m heen en terug, dat was
hier niet het geval, zodat we na
met de bus naar de start gebracht te zijn, genoodzaakt waren
ons op straat te verkleden!
En daar stonden we dan met onze bagage, maar gelukkig
nam een medewerker onze tassen en stoeltjes mee in de bus
naar een school met kleedruimte en warme douches.
Het was een hele belevenis voor mij om op de rug wemmend
de mooie geveltjes te bewonderen, aangemoedigd door een
enthousiast publiek op de kant.
Er waren alleen een paar kano's ter begeleiding en voor de
veiligheid lagen er op korte afstanden duikers, die je in nood
vast kon pakken ofgoeiedag zeggen.
Ik heb nog nooit zoveel gezwaaid op een 1000 m rugslag.
Annie werd eerste in 19.35 en ik tweede in 24.26

9 september ROERMOND
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OPEN WATER ZWEMMEN en Mastersklassementen 2001

Wat een anticlimax! De open waterzwemwedstrijd met het
slechtste weer en dat na zo'n overwegend mooie zomer.
Water 18gr en de boven lucht kwam niet boven de 14gr. Ik
had me erop voorbereid: ik was mijn klerenkast met
wintersportuitrusting ingedoken. Thermo-ondergoed, een
skipuli en handschoenen hielpen me na de km schoolslag
warm te blijven om weer met plezier te water te gaan voor de
km vrije slag. Voor snelle tijden was ik niet meer gemotiveerd,
mijn seizoen was al geslaagd. Het vrije slag klassement
zwom ik waarschijnlijk voor het laatst vol. Een ooghandicap
zorgt ervoor dat ik steeds meer over de baan zwalk en dat
geeft wel langer, maar niet meer zwemplezier.
Het weer, met veel wind en stevige buien zorgde ervoor dat
zelfs de 2km schoolslag heren na ruim 1km gestaakt moest
worden vanwege dreigend onweer. Een verstandig besluit
van de scheidsrechter. Zou men door laten zwemmen dan

was bij het doorzetten van het onweer de groep zwemmers
zo ver van de kant verwijderd, dat voor de veiligheid niet
meer ingestaan zou kunnen worden. Er moest later opnieuw
gestart worden. Verschillende zwemmers zagen daar
vanweae de kou toen maar vanaf.

Belangrijk bij iedere owz-wedstrijd: de reddingsbrigade

Als herinnering was er weer (!) een klokje, Nu zelfs zonder
opdruk. Echt beneden de maat. Zo'n relatiegeschenkje is
geen herinnering aan een zwemtocht. Voor mij maakt het niet

zoveel meer uit, alhoewel Dit seizoen kreeg ik er vijf! Een
beetje te veel, vooral ook omdat je bij andere situaties ook
wel eens een klokje ontvangt. Wanneer begrijpen de
organisatoren in het zuiden nu eens dat vooral de jeugd
gestimuleerd wordt open water te blijven zwemmen wanneer
er herinneringen in de trant van een sportsouvenir (medaille,
standaardje, e.d.) gegeven wordt. Dat spreekt echt meer aan,
dat kun je aan vriendjes en clubgenoten tonen.
Na afloop was er een uitgebreide maar gemoedelijke
prijsuitreiking met meer bekers voor masters dan ooit omdat
er voor het eerst met de 5 jaarlijkse leeftijdsgroepen werd
gewerkt. Een goede zet van de werkgroep Masters, er zijn
meer klassementen dan ooit vol gezwommen. De
stimulerende factor had zijn uitwerking dus niet gemist.

.
Ik heb dit jaar geen formulier gekregen om punten te geven aan alle organisaties. Gelukkig maar, want het zou bijzonder moeilijk zijn om een
winnaar aan te wijzen. Dit jaar bleken echt alle organisaties hun uiterste best gedaan te hebben het de zwemmers naar de zin te maken. Een
pluim verdient daarom de werkgroep Open Waterzwemmen die door haar werk, richtlijnen en door de contacten met de organisaties, o.a. via
de waarnemers, steeds meer kwaliteit langs het water weet te krijgen.

Ook de getallen geven aan dat het weer een succesvol masters open water zwemseizoen was.
Hieronderde klassementen, maar eerst wat getallen:
Tussen haakjes de getallen van 2000.
Aan de vrije slag dames namen 74(68) masters deel, waarvan 47(35) een klassement volzwommen;
Bijde heren waren er dat 158(124) met 63(55) volle klassementen.
ban de schoolslag dames namen 46(41) masters deel, waarvan 29(21) een klassement volzwommen;
bijde heren waren er dat 84(54) met 42(27) volle klassementen.
Dik gedrukt: beker gewonnen: tm 4 volle klassementen per leeftijdsgroep: 1 beker

tm 9 volle klassementen per leeftijdsgroep: 2 bekers
bij 10 of meer volle klassementen per leeftijdsgroep: 3 bekers

Boven de streep per leeftiidsgroep: de deelnemers met de volle klassementen
B achter een naam: nominatie voor bronzen prestatiemedaille 2001
Z achter een naam: nominatie voor zilveren prestatiemedaille 2001
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OPEN WATER ZWEMMEN en Mastersklassementen 2001

Vrije slag dames 25-29
1 Liselotte Joling B 75 DVC de Kwakel 0.52.08.48 (7 -12.39.9113.03.62 13.09.37 13.15.58)
2 Melanie Kuiper 76 De Rijn 0.54.09.25 ( 5 - 12.44.72 13.36.08 13.53.02 13.55.43)
3 Marleen Vos 74 De Houtrib 0.55.45.95 ( 7 -13.48.5013.56.0113.58.6214.02.82)
4 Maartje de Deugd 74 De Rijn 0.57.35.14 ( 5 - 14.09.64 14.20.57 14.29.03 14.35.90)
5 Mirjam Geurtse 75 't Zinkstuk 0.57.47.75 ( 6 - 14.14.35 14.25.92 14.29.66 14.37.82)
6 Judith Abcouwer 73 Nereus 1.00.22.58 (5 - 14.48.84 14.59.54 15.06.44 15.27.76)
7 Mechteld ter Horst 76 De Rijn 1.01.09.80 (8 -15.03.5015.18.3315.22.7,315.25.24)
8 Wendy Rowaan 75 Zignea 1.01.31.89 (9 -15.02.3715.25.2215.31.2815.33.02)
9 lIona Hoogerheijde 74 De Spetters/Aquafit 1.01.58.26 ( 7 - 15.11.12 15.30.83 15.34.93 15.41.38)
10 Helma Koot 76 DVC de Kwakel 1.02.52.34 (10 -15.11.6215.35.7315.59.9416.05.05)
11 Barbara v. Beek 75 Aquapoldro 1.04.54.45 ( 7 - 15.27.27 16.21.49 16.30.66 16.35.03)
12 Annemieke Verschoor 76 Den Doorn 1.18.26.41 (4'- 19.13.72 19.31.59 19.46.58 19.54.52)
13 Sandra Kennis 75 Tiamat 1.18.30.71 (6 - 19.14.00 19.36.84 19.46.05 19.53.82)

14 Petra Schwab 72 De Dolfijn 0.44.52.06 ( 3 - 14.48.43 14.59.80 15.03.83)
15 Marianne vd. Meijden 75 ZVDO '74 0.46.35.32 (3 -15.07.6415.21.1716.06.51)
16 Jessica v. Sluis 75 NVA/HHC 0.30.14.45 (2 - 15.05.19 15.09.26)
17 Christine Duinhoven 74 Sassenheim 0.31.44.84 (2 -15.41.2416.03.60)
18 Geraldine Trainor 75 De Duck 0.32.47.61 (2 -16.16.2516.31.36)

5 masters met 1km

Vrije slag dames 30-34
1 Gonda Stigter 70 WVZ
2 Annette de Visser 71 De Meeuwen Dm
3 Therese de Munck 71 Zeelandia
4 Florence Kruger 70 De Dolfijn
5 Laura Staal 67 Oceanus
6 Meke Oomens 70 SBC 2000
7 Anne Marie Smit 67 Gay Swim A,dam
8 Cynthia v. Noordenne 71 ZPB-Profus
9 Alinda v. Bruggen 68 Ten Boer
10 Ivonne Ophof 70 Ten Boer
11 Ingrid Boot 70 De Dolfijn
12 Hedi v. Ditzhuyzen 70 DVC de Kwakel

Vrije slag dames 35-39
1 Sussanne Prins 66 SBC 2000
2 Brigitte Goossen 65 AZC Masters
3 Marion v. t Veer 65 De Ham
4 Karin Kuylaars 66 SBC 2000
5 Margreet vd. Pol 66 De Futen
6 Margriet Grove-Lingeman 62 Oceanus
7 Nicky Slinger 66 HPC
8 Els Brands 62 SBC 2000

9 Saskia v. Kooperen 66 Lutra
10 Yolanda Mante 66 Gay Swim Adam

2 masters met 1 km

Vrije slag dames 40-44
1lrene vd. Laan B 60 LZ 1886
2 Linda Wibbelink 59 Steenwijk 1934
3 RinyZeijpveld 60 SG. Berkelduikers
4 Gerda Winkel 59 LZ 1886
5 Arry v. Hoorn 57 Woerden
6 Marijke vd. Hoek 58 De Stormvogel
7 Jose Driessen 57 Start'99
8 EllieAdmiraal-Vos 60 De Biesboschzw.
9 Wil Haasbeek 60 LZ 1886

10 Sylvia v. Roode-Klok 58 Start'99
11 Yvonne vd. Guchte 60 De Stormvogel
12 Ada Minkels 58 Zegenwerp
13 Saskia Loch-Hofland 60 PCG

4 masters met1km

Vrije slag dames 45-49
1 Erna v. Schaik 56 LZ 1886

2 Marga Dekker 56 Hoorn

md
A
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0.55.12.19 (10 -13.33.7213.47.2113.49.2114.02.05)
0.58.23.92 (6 -14.13.90 14.40.5114.40.80 14.48.71)
0.58.43.09 (4 - 14.20.03 14.38.73 14.39.18 15.05.15)
0.59.00.69 (5 -14.17.1014.44.8814.56.8815.01.83)
0.59.05.46 (4 - 14.38.58 14.39.30 14.53.27 14.54.31)
1.04.03.05 ( 9 - 15.52.57 15.52.80 16.06.20 16.11.48)
1.12.39.46 (4 -17.16.3017.36.9417.50.0019.56.22)
1.15.41.86 ( 5 - 17.52.45 19.01.31 19.03.46 19.44.64)
1.16.34.70 (4 -18.23.1718.54.7719.36.0719.40.69)
0.58.11.64 (3 -19.01.4119.31.9619.38.27)
0.31.36.90 (2 -15.37.9515.58.95)
0.15.59.13 ( 1 - 15.59.13)

0.59.00.44 (13 - 14.22.24 14.46.18 14.55.5914.56.43)
0.59.57.09 (10 -14.42.99 14.52.33 14.58.82 15.22.95)
1.00.02.41 (4 -14.40.1614.41.4015.19.9915.20.86)
1.01.10.52 (10 -14.42.2115.14.6915.23.8815.49.74)
1.01.32.39 (5 -15.18.1015.20.3415.21.9915.31.96)
1.04.47.54 (4 -14.55.8815.53.5316.53.9017.04.23)
1.05.04.59 ( 4 - 15.28.36 15.39.10 16.16.63 17.40.50)
1.20.55.45 ( 6 - 19.54.19 19.57.5320.31.2020.32.53)
0.32.38.29 ( 2 - 16.05.31 16.32.98)
0.39.04.07 ( 2 - 18.48.5520.15.52)

.

0.54.17.72 (10 -13.10.8813.14.3713.52.6913.59.78)
1.00.49.43 (5 -14.47.9914.57.5815.21.9915.41.87)
1.01.21.38 ( 9 - 15.07.4415.08.3715.28.6515.36.92)
1.02.02.25 (16 -15.20.0615.24.1015.35.2515.42.84)
1.04.10.78 ( 8 - 15.54.85 15.59.29 16.08.15 16.08.49)
1.06.59.53 (8 -16.14.9516.30.1217.06.5017.07.96)
1.10.54.90 (8 -17.31.2017.41.6817.46.2317.55.79)
1.15.34.88 (7 -17.51.3218.43.0519.27.4119.33.10)
1.20.41.93 (8 - 19.30.7420.13.7920.22.5620.34.84)
0.50.17.71 (3 - 15.18.37 16.35.82 18.23.52)
0.53.23.40 (3 - 17.25.83 17.49.02 18.08.55)
1.04.09.56 ( 3 - 20.36.61 21.07.0922.25.86)
0.43.27.07 (2 - 21.19.63 22.07.44)

1.19.10.20 (8 -19.05.23 19.31.1119.51.2720.42.59)
0.17.49.79 (1 -17.49.79)
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OPEN WATER ZWEMMEN en Mastersklassementen 2001

Vrijeslag dames 50-54
1 Gonnie Bak 51 Swol1894

Vrijeslag dames 55-59
1 Judith v. Berkel-Nijs 42 Gouwestaete
2 MiekeStrijbis 45Start'99
3 Loekiev. Huissteden45AZ& PC

Vrijeslag dames 65-69:
1 lenie vd. Meer 36 Oceanus
2 AnniedeVos 34aid Dutch
3 LottieGeurts 35 PSV

Vrije slag dames 70-74
1 Ellv ten Oever 29 aid Dutch

Vrije slag heren 25-29
1 Remko de Jong
2 Ralf Peters
3 MachielStolk

4 Erwin Fritschy
5 Richard Damman
6 John Verschoor
7 Wouter vd. Stelt
8 Erwin Zuijdervelt
9 Ren, Bras

10 Maikel Kortekaas
11 Andr, Koster
12 Jeroen v. Lierop
13 Ramon de Rondt

14 Rene de Goeij
15 Jasper Lautenbag
16 Matthe Vijverberg
17 Roald Kleist
18 Gertjan vd. Knaap
19 Gerard Eghuizen
20 Justin Bol

21 Egbert Stolk
10 masters met 1km

Vrije slag heren 30-34
1 Harry Cornet
2 Joost de Deugd
3 Agnus Gerringa
4 Edo Kegel
5 Casper de Zeeuw
6 Frank Joosten
7 Jeroen Bakker

8 Marwin de Jong
9 Ad Kremers

10 Jeroen te Paske
11 Andre de Bruijn
12 Arjan Dekker

13 Jeroen Kastelijns
14 Arjon de Bok
15 Ard Verdam
17masters met 1 km

Vrijeslag heren 35-39
1 Joost Kuylaars Z
2 Jankees Boer B
3 Robin Prins
4 Freddy v. Hezel
5 Paul vd. Voort

6 Hans Steegs
7 Fred Heemstra
8 Erik Westeyn
9 Uwe Tiet jen

10 Peter den Exter

76 De Dolfijn
76 Hellas/KZ
74 Zwemiust-den H.
73 Gouwestaete
75 SC Salland
72 ZVDO '74
72 Den Doorn
75 DOK
75 Den Doorn

76 Rapido '82
76 DOK
75 AZC Masters

73 Spartaan
73 Spartaan
76 Hatto Heim

74 DSZ/Hoogwerf
74 Rapido '82
73 De Duck
74 Hatto Heim

76 Rapido '82
76 De Kempvis

71 De Biesboschz.
71 Rapido '82
71 Bubble
71 Triton Putten
70 EZC
69 Rapido '82
68 Nereus
67 Het Y-mere
69 Tiamat
69 Njord
68 ZVDO '74
69 ZC Koewacht
70 De Warande
69 De Biesboschz.
67 De Fuut

66 SBC 2000
64 De Dolfijn
62 SBC 2000
66 Aquapoldro
62 Zeist
63 DZT'62
65 BrightiDAW
65 EZC
64 Gay Swim Adam
63 Start'99

~t jaargang13,nummer5

1.10.23.21 (16 -17.00.2417.45.3917.48.28 17.49.30)

1.06.43.54 (10 -16.27.18 16.40.41 16.45.0216.50.93)
1.20.43.18 ( 4 - 19.43.42 19.56.88 20.09.19 20.53.69)
1.27.39.59 (7 - 21.10.30 22.02.03 22.08.39 22.18.87)

1.17.34.01 (4 -17.47.2819.29.1719.38.2520.39.31)
1.24.55.69 (4 - 20.49.23 20.54.33 21.26.41 21.45.72)
0.20.44.75 ( 1 - 20.44.75)

1.18.32.20 ( 3 - 24.21.95 27.00.97 27.09.28

0.54.33.16 (11 -13.18.7913.34.5813.46.6713.53.12)
0.55.16.80 (5 -12.39.3213.37.0914.29.5714.30.82)
0.55.34.83 (8 -13.47.7413.50.8113.53.1214.03.16)
0.57.52.30 (4 - 14.01.83 14.24.10 14.39.94 14.46.43)
0.58.28.01 (12 -14.15.5314.38.2214.40.5514.53.71)
0.58.29.12 (4 - 14.16.35 14.18.59 14.55.94 14.58.24)
0.58.34.28 (11 - 14.30.60 14.35.03 14.43.26 14.45.39)
0.59.28.87 (4 -14.37.8514.45.4814.54.1415.11.40)
1.02.29.12 ( 4 - 15.20.45 15.40.20 15.42.80 15.45.67)
1.02.54.22 (4 -15.20.3515.37.3415.39.5216.17.01)
1.03.57.61 (4 - 15.44.12 15.58.78 16.06.65 16.08.06)
1.09.03.65 (7 -16.42.2517.05.6117.34.4017.41.39)
0.42.19.17 (3 -14.02.3614.02.7514.14.06)
0.42.28.16 (3 -14.04.1914.06.1514.17.82)
0.44.11.53 ( 3 - 14.34.90 14.45.74 14.50.89)
0.27.52.40 (2 -13.44.4914.07.91)
0.28.01.05 ( 2 - 13.36.10 14.24.95)
0.30.57.72 ( 2 - 15.21.75 15.35.97)
0.34.56.75 (2 - 16.17.89 18.38.86)
0.36.15.81 (2 -17.36.01 18.39.80)
0.13.18.65 ( 1 - 13.18.65)

0.53.16.72 ( 4 -13.08.9313.09.9513.27.1513.30.69)
0.53.54.43 ( 4 - 13.24.35 13.26.70 13.28.27 13.35.11)
0.54.04.90 ( 6 -13.24.6813.31.2913.31.5213.37.41)
0.54.42.08 ( 6 - 13.21.09 13.42.68 13.46.98 13.51.33)
0.56.06.38 ( 6 - 13.43.71 14.07.00 14.07.51 14.08.16)
0.56.30.72 (11 -14.01.5414.04.4014.07.1214.17.66)
0.57.41.26 (5 -14.15.8414.18.0614.25.9414.41.42)
0.57.43.24 ( 5 - 14.11.42 14.17.95 14.35.09 14.38.78)
1.01.11.59 (10 - 15.02.84 15.03.37 15.32.50 15.32.88)
1.01.49.05 (4 -15.14.7615.17.4615.37.0715.39.76)
1.02.14.17 (10 -15.27.3515.34.7215.34.7915.37.31)
1.03.52.57 (5 -15.37.2915.54.6916.02.4616.18.13)
0.46.23.90 (3 -15.01.0615.18.6716.04.17)
0.30.08.45 (2 -14.52.1315.16.32)
0.34.41.98 (2 - 17.10.49 17.31.49)

0.50.17.77 (12 -12.11.9912.37.3512.39.8912.48.54)
0.52.26.40 (5 -12.31.96 13.09.12 13.19.19 13.26.13)
0.56.03.30 (10 - 13.50.15 13.58.76 14.05.71 14.08.68)
0.56.25.92 ( 5 - 14.00.0614.04.3514.06.6114.14.90)
0.58.23.76 (14 - 14.08.14 14.39.84 14.46.49 14.49.29)
0.59.15.28 (5 - 14.42.67 14.47.92 14.49.54 14.55.15)
1.03.02.30 (5 -15.35.7415.43.5815.47.5015.55.48)
1.03.33.46 (7 -15.34.7815.55.2915.58.1216.05.27)
1.05.46.00 (6 -16.01.7916.18.9316.41.5016.43.78)
1.06.28.89 (7 -15.35.0316.47.4716.58.1217.08.27)
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11 Kasper Engel
12 Adrie Pasman

13 Marcel Tabbers
14 Jan Brink
15 Andr, Oud
16 Rene de Boer
17 Rombald de Rie

18 Patrick Kuperus
19 Rene Bakker
20 Hans Kwaks
14 masters met 1km

Vrije slag heren 40-44
1 Richard Broer Z
2 Hugo Bregman B
3 Otto Zeijpveld B
4 Arno Stap
5 Ronaid Grove
6 Willem Zwiers
7 Rob vd. Guchte
8 Kees Hamelink
9 Theo Baljon
10 Andre Pantekoek
11 Nico v. Maanen
12 Romke Werkman
13 Bram Borchers
14 Rene Donkers
15 Rick Bovendeert
16 Ed vd. Mol
17 Peter Koeman

7 masters met 1km

Vrije slag heren 45-49
1 Mart v. Lierop
2 Rob Bak

3 Michel Bego
4 Ad v. Oosterhout
5 Hans Miltenburg

6 Pieter Husslage
7 Jan Minkels
8 Don Konijnenberg
9 Marty Veen

10 Piet Moes
11 Jan Zomer

12 John Hup
5 masters met 1km

66 DVC de Kwakel
64 VZ & PC

65 NVA/HHC
62 De Stormvogel
63 West-Friesland
64 BrightlDAW
66 De Otters! 't Gooi

66 De Terp
62 AZC Masters
64 De Krabben

1.08.59.19 ( 4 - 16.45.20 16.54.38 16.54.90 18.24.71)
1.20.25.26 (5 - 19.28.30 19.47.5320.24.0220.45.41)
0.42.35.01 (3 -14.09.1914.12.7414.13.08)
0.26.54.53 ( 2 - 13.20.18 13.34.35)
0.27.27.63 (2 - 13.24.41 14.03.22)
0.28.40.90 (2 - 13.53.04 14.47.86)
0.30.02.80 (2 -14.47.2615.15.54)
0.36.58.13 (2 -18.06.5218.51.61)
0.39.33.83 ( 2 - 19.33.56 20.00.27)
0.13.18.22 (1 -13.18.22)

59 WVZ 0.50.39.88 (13 -12.30.15 12.40.0112.40.8412.48.88)
58WVZ 0.51.03.91( 8 - 12.16.50 12.52.25 12.56.96 12.58.20)
58 SG. Berkelduikers 0.52.30.96( 9 - 12.49.3313.02.6613.19.3613.19.61)
61 AZC Masters 0.54.55.29 (11 - 13.38.25 13.38.35 13.48.02 13.50.67)
61 Oceanus 1.00.06.82 (4 - 14.28.55 14.58.17 15.14.56 15.25.54)
58 Die Heygrave 1.02.17.14 (4 -15.02.6415.20.4615.42.1816.11.86)
61 De Stormvogel 1.05.26.91 (4 - 15.42.53 15.45.67 16.53.2217.05.49)
61 ZC Koewacht 1.06.50.17 (4 -15.53.1416.08.3617.19.4017.29.27)
61 AZC Masters 1.07.16.26 (9 -15.56.1316.51.4617.12.8417.15.83)
58 Rotterdam 1.13.30.14 (8 -18.12.1518.24.0918.24.6318.29.27)
61 Zaltbommel 1.13.32.15 (7 -17.52.9418.15.0018.38.0318.46.18)
58 Ten Boer 0.45.51.69 (3 -15.11.1515.15.7015.24.84)
59 Ten Boer 0.55.47.57 (3 - 18.22.81 18.33.7618.51.00)
58 De Warande 0.38.25.22 ( 2 - 18.54.15 19.31.07)
61 Gay Swim Adam 0.39.47.24 (2 -19.44.05 20.03.19)
57 BrightlDAW 0.41.35.63 (2 - 20.14.2221.21.41)
59 Zeelandia 0.47.07.34 ( 2 - 23.11.97 23.55.37)

52 DZT'62
54 Swol 1894

52 Daphnia
54 SBC 2000
53 AZC Masters
53 SBC 2000

56 Zegenwerp
55 PCG

56 Steenwijk 1934
54 De Dolfijn
53 VZ & PC
53 Swol 1894

Vrije slag heren 50-54
1 Donaid Uijtenbogaart B 47 De Dolfijn
2 Jos Kamps 51 De Amer
3 Henk Wisselo 47 AZC Masters
4 Reinier v. Oosten 47 Ten Boer
5 Rob Vonhoff 48 Start'99
6 Mark v. Geel 47 Old Dutch

4 masters met 1km

Vrije slag heren 55-59
1 Han Roos
2 Rob Hanou
3 Ruud Sloof
4 Bert Kielman

5 Wim vd. Knaap
6 Jan Vesseur

45 AZC Masters
43 Oceanus

44 De Rijn
44 De Warande
45 WV Hellevoetsluis
42 Woerden

Vrije slag heren 60-64
1 Nic Geers B 38 Gouwestaete
2 Ernest v. lersel 39 Nauthusa
3 Wim ter Laak 40 Katwijk

~rint jaargang 13. nummer 5
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0.56.21.34 (14 -14.01.2614.03.4114.06.8414.09.83)
1.03.37.14 (14 - 15.32.66 15.47.06 15.54.84 16.22.58)
1.03.38.57 (4 -15.39.5115.45:1416.03.3016.10.62)
1.12.56.78 (6 -17.31.6617.58.4718.33.3118.53.34)
1.14.18.45 (6 -17.43.9518.37.3518.51.9819.05.17)
0.45.20.51 (3 - 14.52.39 15.02.85 15.25.27)
0.58.17.37 (3 -18.04.8719.48.14 20.24.36)
1.00.18.94 (3 -19.48.62 20.08.34 20.21.98)
0.28.48.04 (2 -14.18.2714.29.77)
0.35.58.68 (2 - 17.45.82 18.12.86)
0.36.08.64 (2 -17.55.2618.13.38)
0.39.21.28 ( 2 - 18.55.28 20.26.00)

-

0.54.35.74 (6 - 13.32.5313.39.4513.41.43 13.42.33)
1.09.04.79 (12 -17.08.5217.10.6017.10.7317.34.94)
1.10.34.24(8 - 17.21.76 17.28.29 17.42.8618.01.33)
1.12.19.37 (8 -17.36.7017.59.7418.19.6118.23.32)
0.30.58.93 ( 2 - 15.22.86 15.36.07)
0.44.06.94( 2 - 21.51.6222.15.32)

1.03.32.46 ( 5 - 15.52.38 15.52.43 15.53.81 15.53.84)
1.04.40.41 ( 4 - 15.29.01 16.13.00 16.28.05 16.30.35)
1.09.13.32 (13 -16.59.5017.13.3117.15.1317.45.38)
1.12.06.38 (4 - 17.37.70 17.54.88 18.03.08 18.30.72)
1.03.45.24 ( 3 - 20.18.37 20.28.07 22.58.80)
0.20.50.70 ( 1 - 20.50.70)

0.57.42.42 (13 - 14.09.58 14.16.91 14.30.6014.45.33)
1.30.02.82( 4 - 21.28.48 21.44.61 23.01.02 23.48.71)
1.17.41.16 ( 3 - 24.13.27 25.20.58 28.07.31)

18 ~rlntoktober 2001



OPEN WATER ZWEMMEN en Mastersklassementen 2001
~

I

,
I

~

Vrijeslag heren 65-69
1 Carl Hilmer 32 De Dolfijn 1.39.06.28 (7 - 24.40.12 24.43.99 24.44.85 24.57.32)

Belangstelling voor de prijsuitreiking in Roermond Bekers, bekers en nog eens bekers

Schoolslag dames 25-29
1 Marleen Vos
2 LiselotteJoling
3 lIonaHogerheyde
4 Barbara v. Beek
5 Regina v. Veen
6 Gudule vd. Meer
7 Geraldine Trainor
8 Mariekede Vries
9 Mechteldter Horst

74 De Houtrib 1.09.07.90 (7 -17.11.80 17.14.1817.19.9817.21.94)
75 DVCde Kwakel 1.10.24.72 (4 -16.50.0517.27.6917.52.3618.14.62)
74 De Spetters/Aquafit 1.14.05.66 (7 -18.11.3518.34.8418.38.3518.41.12)
75 Aquapoldro 1.20.41.33( 4 - 19.24.2819.52.2020.40.4020.44.45)
76 Nauthusa 0.53.53.90 (3 -17.02.9718.19.2218.31.71)
72 Njord 0.36.36.08 (2 - 17.42.6018.53.48)
75 De Duck 0.38.20.43 (2 -19.07.7019.12.73)
74 BrightlDAW 0.38.33.22 (2 -19.07.6419.25.58)
76 De Rijn 0.19.07.74 (1 -19.07.74)

Schoolslag dames 30-34
1 Gonda Stigter B 70 WVZ
2 Alindav. Bruggen 68 Ten Boer
3 Anette de Visser 71 De Meeuwen Dm
4 MekeOomens 70 SBC 2000
5 Anne MarieSmit 67 Gay SwimAdam
6 Andrea Hulskamp 68 BrightlDAW
7 LindaManning 67 Aquapoldro
8 Judith Teuben 67 Ten Boer
9 Laura Staal 67 Oceanus
10 Dolindavd. Pluijm 67 De Warande

Schoolslag dames 35-39
1 Wendy Baljet Z 66 Het Y-mere
2 Karin Kuylaars 66 SBC 2000
3 BrigitteGoossen 65 AZC Masters
4 Yolanda Mante 66 Gay SwimAdam
5 MoniqueSlinger 66 HPC
6 MargrietGrove 62 Oceanus

3 masters met 1km

1.08.55.06 ( 7 -17.03.26 17.10.59 17.20.27 17.20.94)
1.15.09.47 ( 9 - 18.23.55 18.53.54 18.54.80 18.57.58)
1.18.30.19 (4 - 19.21.92 19.27.52 19.48.27 19.52.48)
1.22.17.94 (4 -19.47.41 20.33.2820.57.0721.00.18)
1.02.27.74(3-20.18.1920.37.6121.31.94)
1.02.33.63 ( 3 - 20.44.42 20.50.29 20.58.92)
1.14.20.46 ( 3 - 24.35.19 24.43.50 25.01.77)
0.46.02.87 ( 2 - 22.41.90 23.20.97)
0.19.12.80 (1 -19.12.80)
0.23.18.05 ( 1 - 23.18.05)

.

1.05.56.16 (5 -16.15.4616.21.7516.34.3716.44.58)
1.16.52.32 ( 9 - 18.34.07 19.23.80 19.25.32 19.29.13)
1.19.00.82 ( 8 - 19.21.67 19.44.37 19.48.0620.06.72)
1.23.10.29 ( 4 - 20.17.96 20.47.89 20.57.56 21.06.88)
1.24.27.59 ( 4 - 20.01.26 20.42.19 21.20.75 22.23.39)
0.40.35.54 ( 2 - 20.00.63 20.34.91)

Schoolslag dames 40-44
1 Linda Wibbelink 59 Steenwijk 1934 1.16.11.61 (6 -18.38.9819.08.0319.09.3719.15.23)
2 RinyZeijpveld 60 SG.Berkelduikers 1.17.34.12 (6 -19.13.1519.13.3519.29.3719.38.25)
3AnnetteMeessen 57ZC Koewacht 1.31.28.79(6 - 21.57.4222.59.1523.15.5623.16.66)
4 Ellenvd.Ven 61SBC2000 1.54.33.84(5 - 27.57.8828.27.2828.28.94 29.39.74)

Schoolslag dames 45-49
1 Mieke vd. Fluit B 54 AZC Masters
21ngrid v. Assche 55 De Schelde
3 Ans Rolvink 53 Rapido '82
4 Geerdine Meerwaldt 52 De Duck
5 Anja Kolken 54 Hoorn

~t jaargang13,nummer5

1.12.07.65( 5 -17.23.00 17.39.53 18.23.6118.41.51)
1.23.35.50 (5 - 20.29.93 20.58.2621.03.1421.04.17)
1.38.00.86 (9 - 24.14.08 24.18.33 24.29.30 24.59.15)
1.38.11.83 (10 - 24.21.7224.32.8024.37.3024.40.01)
1.40.22.36 ( 5 - 24.51.14 24.52.81 25.09.4425.28.97)
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6 Cara Veenstra 53 't Tolhekke 0.23.05.26 ( 1 - 23.05.26)

Schoolslag dames 50-54
1 Gonnie Bak 51 Swol1894
2 Joke Gobes-van Gijn 48 Start'99
3 Janny Vrielink 51 SC Salland

Schoolslag dames 55-59
1 Mieke Strijbis 45 Start'99
2 Loekie v. Huissteden 45 AZ & PC
3 Liesbeth ter Laak 42 Katwijk

Schoolslag dames 65-69
1 Annie de Vos 34 aid Dutch
2 Titi v. Ditzhuvzen 35 Oceanus

Schoolslag heren 25-29
1 John Verschoor Z 72 ZVDO '74
2 Koen Knebel 72 Hellas/KZ
3 Andre Koster 76 DOK
4 Dirk de Kooter 75 De Biesboschzw
5 Martin de Wijdt 74 DSZ/Hoogwerf
6 Egbert Stolk 76 De Kempvis
7 Jasper Lautenbag 76 Hatto Heim
8 Gertjan vd. Knaap 73 De Duck
9 Gerard Eghuizen 74 Hatto Heim
10 Mark Schipper 76 Ten Boer

4 masters met 1km

1.21.26.89 (15 -19.54.13 20.24.7020.29.9720.38.09)
1.28.50.76 (6 - 21.34.2022.10.4322.26.9222.39.21)
0.25.09.01 ( 1 - 25.09.01)

1.26.02.73 (4 - 21.04.9621.33.6021.36.4521.47.72)
1.31.47.97 ( 7 - 22.46.22 22.49.26 22.56.81 23.15.68)
1.14.05.46 ( 3 - 24.08.55 24.55.21 25.01.70)

1.31.52.75 (4 - 23.59.00 24.17.11 24.25.6425.11.00)
1.41.31.63 ( 5 - 21.20.72 26.35.28 26.39.38 26.56.25

1.03.48.79 (13 -15.30.48 15.49.74 16.10.23 16.18.34)
1.09.21.65 (5 -16.35.2817.30.1517.34.8417.41.38)
1.12.23.50 (5 -17.45.2918.08.5918.09.01 18.20.61)
1.17.15.80 (7 -18.50.7519.20.1219.24.2519.40.68)
0.47.07.26 (3 - 15.31.72 15.33.56 16.01.98)
0.48.17.72 (3-16.01.6416.02.8316.13.25)
0.51.53.31 (3 - 17.02.19 17.12.93 17.38.19)
0.38.27.22(2-19.08.1119.19.11)
0.39.08.67 ( 2 - 18.49.10 20.19.57)
0.41.37.47 (2 - 20.06.96 21.30.51)

Schoolslag heren 30-34:
1 Harry Cornet B 71 De Biesboschzw 1.04.37.88 ( 4 - 15.26.05 16.11.74 16.26.31 16.33.78)
2 Paul vd. Heuvel B 70 Nauthusa 1.04.51.61 ( 6 - 15.52.73 16.15.01 16.15.77 16.28.10)
3 Hans Schoenmakers 69 De Spetters/Aquafit 1.07.27.90 (5 - 16.09.01 16.49.79 16.52.26 17.36.84)
4 Frank Joosten 69 Rapido '82 1.09.40.97 (10- 16.38.02 17.35.75 17.43.12 17.44.08)
5 Arjan de Koning 70 Start'99 1.14.52.26 (5 -18.23.0018.28.0718.58.1719.03.02)
6 Arjan Dekker 69 ZC Koewacht 1.14.56.78 ( 8 - 18.06.01 18.52.89 18.55.23 19.02.65)
7 Jeroen Kastelijns 70 De Warande 0.59.01.48 (3 -18.41.7420.04.5720.15.17)

5 masters met 1km

Schoolslag heren 35-39:
1 Guus Razoux Schultz Z 65 De Dolfijn 1.04.01.58 (6 -15.27.8716.04.6316.12.9716.16.11)
2 Jankees Boer B 64 De Dolfijn 1.06.08.13 ( 5 -16.05.97 16.27.7416.44.3416.50.08)
3 Paul Bakkum 63 Nauthusa 1.09.01.62 (6 -16.54.3117.10.5817.18.7317.38.00)
4 Frans v. Westerop 65 De Spetters/Aquafit'1.11.38.09 (4 - 17.36.06 17.52.20 18.03.65 18.06.18)
5 Wilbert Barten 64 Nauthusa 1.16.29.04 (5 -17.45.8719.00.1319.23.92 20.19.12)
6 UweTietjen 64 Gay Swim A'dam 1.17.35.85 (5 -19.04.9319.09.6419.23.9019.57.38)
7 Adri Pasman 64 VZ & PC 1.43.17.14 (4 - 24.36.67 25.12.06 25.52.99 27.35.42)
8 Ron Phaff 62 Lutra 0.51.21.09 (3 -16.49.4216.54.8217.36.85)
9 Rinse Rooker 66 aid Duteh 1.03.04.58 (3 - 19.01.4421.25.9422.37.20)
10 Hans Kwaks 64 De Krabben 0.33.04.49 (2 - 16.31.76 16.32.73)
11 Pieter Kerremans 66 Hellas/KZ 0.33.13.46 (2 - 16.29.43 16.44.03)
7 masters met 1km

Schoolslag heren 40-44
1 Ronaid Grove 610ceanus
2 Willem Zwiers 58 Die Heygrave
3 Riek Bovendeert 61 Gay Swim A'dam
4 Arno Stap 61 AZC Masters
5 Jan Timmerman 57 IJZPC
6 Nico v. Maanen 61 Zaltbommel
7 Andre Pantekoek 58 Rotterdam
8 Rob Schut 59 Hoorn
9 Rene Groot 59 Hoorn
10 Otto Zeijpveld 58 SG. Berkelduikers
11 Rene Donkers 58 De Warande
7 masters met 1 km

Schoolslag heren 45-49
1 Antoine Reyns 56 Hoorn

~rint jaargang 13, nummer 5

.

1.11.15.96 (4 -17.11.3217.44.2318.05.0018.15.41)
1.11.16.22 (6 -17.11.9417.43.18 17.54.82 18.26.28)
1.12.26.42 (6 -17.56.0218.04.1518.11.4318.14.82)
1.22.49.17 (5 -19.46.05 20.40.43 21.06.85 21.15.84)
1.29.39.14 (4 - 22.09.0222.18.9422.31.9322.39.25)
1.30.32.79 ( 4 - 21.51.5422.17.9222.49.3623.33.97)
1.34.29.76 ( 7 - 22.31.52 23.58.15 23.58.86 24.01.23)
1.35.39.66 ( 7 - 22.22.07 24.11.29 24.32.33 24.33.97)
1.39.19.98 (12 - 23.35.78 25.06.05 25.18.75 25.19.40)
0.36.45.22 ( 2 - 18.21.57 18.23.65)
0.40.57.99 (2 -19.57.84 21.00.15)

1.12.56.99 ( 6 - 17.24.43 18.02.52 18.36.71 18.53.33)
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OPEN WATER ZWEMMEN en Mastersklassementen 2001

2 Rens Pieterse
3 Ad v. Oosterhout
4 Hans Oudendijk
5 Willem de Jong
6 Geert de Bruin
7 Hans Beenker

8 Pieter Husslage
9 Dirk Jan Sohl

3 masters met 1km

52 ZC Koewacht
54 SBC 2000
54 Oeza
56 De Zeehond '73

55 Rapido '82
52 Hoorn
53 SBC 2000

53 Rapido '82

Schoolslag heren 50-54
1 Donaid Uijtenbogaart 8 47 De Dolfijn
2 Rob Vonhoff 48 Start'99
3 Hans v. Vastenhoven 49 Gay Swim A'dam
4 Mar v. Geel 47 aid Dutch

1.16.54.50 (11 -18.20.1819.19.8119.34.0119.40.50)
1.17.40.98 (9 -18.59.4119.05.3319.41.8719.54.37)
1.22.01.40 (7 - 19.42.3720.45.2520.46.2820.47.50)
1.26.41.85 (14 - 21.24.63 21.35.71 21.44.9421.56.57)
1.28.14.23 ( 5 - 21.20.64 22.08.97 22.13.1022.31.52)
1.47.31.69 (9 - 25.54.91 26.53.0826.53.1627.50.54)
0.57.08.25 (3 -18.15.76 19.10.85 19.41.64)
1.07.09.52 ( 3 - 21.33.67 21.59.96 23.35.89)

1.08.26.84 (.6 -16.40.8916.52.1617.23.0617.30.73)
1.12.33.95 (6 -17.36.8418.16.51 18.16.5618.24.04)
1.13.33.21 (11 -17.59.4218.12.7018.28.6018.52.49)
1.06.11.52 ( 3 - 20.39.1022.02.0823.30.34)

Schoolslag heren 55-59
1 Rob Hanou Z 43 Oceanus 1.10.18.23 (11 -17.12.2417.32.7217.46.4317.46.84)
2 Willemvd.Knaap 45 WVHellevoetsluis1.18.41.29( 7 - 18.54.0819.46.1320.00.3620.00.72)
3 RuudSloof 44 DeRijn 1.23.23.11( 5 - 20.06.9120.50.4920.51.7021.34.01)
4 BertKielman 44 DeWarande 1.26.23.79( 4 - 20.35.9721.34.1121.43.1722.30.54)

Schoolslag heren 60-64
1AdTersteeg 39 aid Dutch

Schoolslag heren 65-69
1 Carl Hilmer 32 De Dolfijn

0.50.56.36 (2 - 24.25.16 26.31.20)

1.45.16.81 (7 - 24.22.10 26.34.70 26.48.46 27.31.55)
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Per 1 augustus 2001 wordt de dekking van de ongevallenverzekering KNZB op een beperkt aantal onderdelen uitgebreid.

De belangrijkste uitbreidingen zijn:
De leeftijdsgrens voor verzekerden van 75 jaar is komen te vervallen.
Gezien het toenemend aantal actieve ouderen binnen onze verenigingen is deze uitbreiding een belangrijke verbetering
van de dekking van onze polis.
Een ongeval als gevolg van ziekte, kwaal of gebrek niet meer wordt uitgesloten. Dit is in de huidige polis nog het geval.

Het eigen risico voor vergoeding van de kosten geneeskundige behandeling is verhoogd van Hfl 25,- per schadegeval naar
Hfl 50,- per schadegeval. Door de verhoging van het eigen risico is het mogelijk om, ondanks de uitbreiding van de dekking, een
zelfde premie te hanteren.

Hierbij nog eens de belangrijkste verzekeringsvoorwaarden:
Verzekerden:

De verzekering is voor de leden, bestuursleden, commissieleden, en ereleden alsmede de andere geregistreerde
aangeslotenen van de bij de verzekeringsnemer aangesloten verenigingen, exclusief de donateurs.
Onder de polis zijn meeverzekerd alle personen, niet leden, tijdens de kennismakingslessen en kennisinstuiven van alle bij
de KNZB aangesloten verenigingen. (Denk hierbij ook aan mini-polo, schoolsporttoernooien en Zwemvierdaagse.

Verzekerde bedragen:
A: Hfl 2.000 In geval van overlijden (voor ongehuwden resp. niet kostwinners HfI1.000)
B: Hf130.000 In geval van blijvende invaliditeit en een percentage daarvan bij blijvende gedeeltelijke invaliditeit.
C: Hfl 750 Maximum per geval voor de kosten van geneeskundige behandeling en verpleging. (Eigen risico Hfl

50,-)
Als maximum per geval voor de kosten aan medisch noodzakelijk geachte revalidatie of herscholing,
voor zover deze kosten die van normale heel- of geneeskundige behandeling te boven gaan.

D: Hfl 4.000

Dekkingsgebied:
De verzekering is in de gehele wereld van kracht tijdens:
Het deelnemen aan activiteiten op plaatsen en uren, welke door de KNZB resp. de besturen van de bij de KNZB
aangesloten verenigingen dan wel de door KNZB aangestelde commissies of functionarissen zijn aangewezen I
vastgesteld.
Bij het gaan naar de activiteiten, resp. het komen van de activiteiten welke uitgaan van de verenigingen resp. het
Bondsbestuur, voor al de verzekerden, mits dit komen en gaan geschiedt op normale wijze en binnen normale tijd.
Wij wijzen er wel op, zoals bij iedere ongevallenverzekering, de bewijslast dat het ongeval is gebeurd onder
omstandigheden waarvoor de polis dekking geeft, op de rechthebbende rust.
De verzekering betreft een aanvullende verzekering, dat wil zeggen dat eerst een beroep op de eigen verzekering
gedaan moet worden.

Wat moet men doen na een ongeval:
Het ongeval moet onmiddellijk gemeld worden aan het Bondsbureau te Nieuwegein.
Men ontvangt van het bondsbureau een schadeformulier welke volledig ingevuld moet worden verzonden aan WBD
Lippmann Groep BV, Postbus 30706, 2500 GS Den Haag.

In geval men meent dat tengevolge van het ongeval algehele of gedeeltelijke invaliditeit is ontstaan, moet men dit eveneens
melden.

.

Parijs, 8 en 9 december 2001
Wie de kalender heeft bestudeert, heeft gezien dat er op 8 en 9
december in Parijs weer een masterswedstrijd wordt gehouden.
Voor de 13e keer al weer. De eerste jaren was de groep
belangstellenden zo groot dat gezamenlijk per gecharterde bus werd
gereisd. De laatste jaren gaat het op eigen gelegenheid carpoolend.
Wel wordt de overnachting centraal geregeld. Dat geeft kortingen op
hotel kosten. Voor een twee sterren hotel in het centrum van Parijs
komt dat op ongeveer f 55,00 per nacht, inclusief reserverings-,
annulerings- en garantiefondskosten. De gewoonte is tenminste p.p.
voor 2 of 3 overnachtingen te boeken. Vertrek op donderdag 6 dec. of
vrijdag 7 dec. Terug na de wedstrijd op zondagmiddag 9 december,
zodat men op maandag weer aan het werk kan. Wanneer je je voor
16 oktober a.s. opgeeft bij Rob Hanou, dan wordt voor jou tijdig
gereserveerd.
Natuurlijk is het deelnemen aan de zwemwedstrijd belangrijk, maar je
kunt het ook gebruiken als een alibi om de altijd verrassende stad
Parijs in kerstsfeer te bezoeken.
De wedstrijd wordt georganiseerd door ASPTT Pairs, voor het eerst in
samenwerking met Neptune Club de France.
Het programma kun je in de kalender bekijken.

~rlnt jaargang 13.nummer5 22

Zie ook: www.natationQaris.com
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ZUYDE"RZEE MASTERSCIRCUIT Seizoen 2001 - 2002

Heerenveen.

De Aalscholver
Swol 1870
HZ & PC
Z & PC de Houtrib
Deltasteur
Z&PC W. Friesland

Almere
Zwolle
Heerenveen
Lelystad
Kampen
Grootebroek

04 nov 2001
12 jan 2002
16 feb 2002
23 mrt 2002
20 apr 2002
26 mei 2002

ZUYDERZEE MASTERSCIRCUIT 2001 -2002

Hierbij het programmaboekje van de zesde editie van het
Zuyderzee Masterscircuit. Het circuit wordt georganiseerd
door zes verenigingen uit plaatsen in en rondom de
voormalige Zuiderzee.

LEEFTIJDSGROEPEN:
Voor de afzonderlijke wedstrijden geldt de gebruikelijke
leeftijdsindeling van dat jaar (2001 of 2002).
Voor de klassementen geldt de leeftijdsindeling van 2002:

Individuele nummers:
(Almere)
(1981- 1977)
(1976 - 1972)
(1971 - 1967)
(1966 -1962)
(1961 - 1957)
(1956 - 1952)
(1951 - 1947)
(1946 - 1942)

60+
65+
70+
75+
80+
85+
90+

(Almere)
1942 - 1938 (1941 - 1937)
1937- 1933 (1936 - 1932)
1932 - 1928 (1931 - 1927)
1927 -1923 (1926-1922)
1922-1918 (1921-1917)
1917 -1913 (1916-1912)
1912 en ouder (1911 en ouder)

20+
25+
30+
35+
40+
45+
50+
55+

1982 - 1978
1977 - 1973
1972 - 1968
1967 - 1963
1962 - 1958
1957 - 1953
1952 - 1948
1947 - 1943

"

Estafettes:
Voor de leeftijdsgroepen moeten de leeftijden van de deelnemers
aan de estafette bij elkaar worden opgeteld. Groepen: 80+, 100+,
120+, 160+,200+,240+, enz.
Estafettes waarin 20-plussers meedoen, vallen automatisch in de 80+
categorie.
De ploegen kunnen worden samengesteld uit 4 dames, 4 heren of 2
dames en 2 heren (mixed).
Deelnemers met een dagstartvergunning mogen alleen buiten
mededinging samen met gewone startvergunning houders een
estafetteteam vormen.

UITSLAGEN/PRIJZEN:

Tijdens dewedstrijd worden de uitslagen zo snel mogelijk
opgehangen.
Bestellen kan door het betreffende vakje op het inschrijfformulier aan
te kruisen. U krijgt ze dan thuisgestuurd. Per e-mail gratis uitslagen
Na de zesde wedstrijddag (Grootebroek) worden de
klassementswinnaars bekendgemaakt.

ALGEMENE BEPALINGEN:
1. Het circuit is toegankelijk voor (dag-)startvergunninghouders.

~dnt jaargang13, nummer 5

2. Er wordt gezwommen volgens de reglementen van de KNZB/FINA.
3. Tijdopname (handgeklokt) per 1/100 seconde.
4. Gestart wordt volgens de "één-start" procedure in
combinatie met Duitse start.

5. De deelnemers worden naar snelheid ingedeeld, dames en
heren door elkaar.

6. Alleen schriftelijke inschrijvingen voorzien van het juiste unieke
KNZB startnr. worden geaccepteerd. ( 12-34567)
7. Een deelnemer mag per wedstrijd aan maximaal 3 individuele
zwemnummers deelnemen.

8. Voor afzeggen van de wedstrijd wordt 1 week voor de
wedstrijd gehanteerd.
9. Ziekmeldingen dienen uiterlijk een kwartier voor aanvang van
de wedstrijd op officieel verenigingspapier doorgegeven te
worden aan het jurysecretariaat.
10. De wedstrijdleiding kan besluiten de wedstrijd van een
deelnemer af te breken indien deze een te grote achterstand
heeft opgelopen of wanneer het niet meer verantwoord wordt
geacht de deelnemer door te laten zwemmen.
11. De organiserende verenigingen aanvaarden geen enkele
aansprakelijkheid.
12. Door inschrijving verklaart de deelnemer/-ster fit genoeg te
zijn om aan deze wedstrijden deel te nemen.
13. Europese- en Wereld-mastersrecordpogingen dienen vooraf
via het inschrijfformulier kenbaar gemaakt te worden.
14. Deelnemende verenigingen dienen zelf zorg te dragen
voor toezending van de uitslagen aan de betreffende kring.

KLASSEMENTEN:

De eerste 5 deelnemers per leeftijdscategorie en geslacht ontvangen
per afstand punten voor de door hen behaalde plaats (bij
diskwalificatie géén punten):
De nummer één ontvangt 6 punten, de nummer twee 4 punten, de
nummer drie 3 punten, de nummer vier 2 punten en de nummer vijf 1
~~ .

Er kan voor twee klassementen gezwommen worden, en wel:

Sprint-klassement.
Wie het hoogste aantal punten uit 8 verschillende zwemnummers
behaalt, is kampioen (alle 25- en 50-meternummers en 100
meter wisselslag tellen mee).

Allround-klassement
Wie het hoogste aantal punten uit 10 verschillende
zwemnummers behaalt, is winnaar (alle zwemnummers vanaf 50
meter tellen mee).

Bepalingen klassementen:
Alle zes circuitwedstrijden staan los van elkaar. Om in aanmerking te
komen voor een klassement hoef je dus niet aan alle wedstrijden
mee te doen.

De klassementen worden naar leeftijdscategorie en geslacht
ingedeeld (indeling 2002).
Je hoeft je niet op te geven voor een klassement. Zodra je in de
uitslag van een individueel zwemnummer wordt opgenomen, tel je
mee.

De programma's zijn zo gekozen dat alle afstanden bij minimaal twee
wedstrijden aan bod komen.
Alle zwemnummers, behalve de 400 meter vrijeslag, mogen
meerdere keren gezwommen worden. De hoogst behaalde score telt
mee voor het klassement.

Voor de 400 meter vrijeslag mag dus maar één keer ingeschreven
worden! Alle inschrijvingen die 3 x 24 uur voor aanvang van de
wedstrijd niet zijn geannuleerd zijn bindend.
Wanneer iemand niet het aangegeven aantal zwemnummers haalt (8
sprint of 10 allround), telt hij/zij niet mee voor het eindklassement.
Deelnemers komen uiteindelijk maar voor één eindklassement in
aanmerking. Gedurende het circuit worden beide klassementen
bijgehouden. Bij het opmaken van de eindklassering gaat het
Allround-klassement vóór het Sprintklassement.
De nummers 1, 2 en 3 per categorie uit de beide eindklassementen
ontvangen een prijzenpakket gesponsord door Beiersdorf NV.

..

TE ZWEMMEN AFSTANDEN:
vlinderslag: 25, 50 en 100 meter
rugslag: 25, 50, 100 en 200 meter
schoolslag: 25, 50, 100 en 200 meter
vrije slag: 25, 50, 100, 200 en 400 meter
wisselslag: 100 en 200 meter

23 ~rintoktober 2001



! 1e wedstrijd, z'ondag 4 november 2001 te Almere ]I1 3ewedstrijd, zaterdag 16 februari 2002 te Heerenveen

Zwembad Almere-Stad: A6, afrit 3 'Almere-Stad West' (S101); na
viaduct (spoorlijn) rechts (= Hollandsedreef/Stedendreef);
bij 3e verkeerslichten links (= J.S. Bachweg); direct rechts
parkeerterrein zwembad.

PROGRAMMA
1. 100 m. schoolslag
2. 25 m. rugslag
3. 200 m. vrijeslag
4. 50 m. vlinderslag
5. 4 x 50 m. wisselslagestafette (d/h/mix)
gezwommendoor 2 personen. Deelnemer 1 zwemt rug &

vlinder, deelnemer2 school & vrij (cat.: 40+,50+,60+,80+).
PAUZE
6. 200 m.
7. 25 m.
8. 100m.
9. 4 x 50 m.

wisselslag
schoolslag
rugslag
vrije slag estafette (d/h/mix)

Sluitingsdatum: 8 oktober 2001

Inschrijving aan:
Jan Wierenga
Kiwistraat 5
NL-1326 GJ Almere

tel: (+31)036 - 5377114
e-mail:ian@.jan-wieïenga. demon. n I

Het startgeld kan overgemaakt worden op girorekening 4181105
t.n.v. z.v. De Aalscholver, o.v.v. ZMC & naam
vereniqinq/deelnemer( s)

I2e wedstrijd, zaterdag 12 januari 2002 te Zwolle

Zwembad Aa-bad
Scheldelaan 1, Zwolle
25 meter, 5 banen
inzwemmen 13.00 uur

Aanvang 13.30 uur

Kosten
Per nummer € 1.85
estafette € 3.20
programma € 1.60
uitslagen € 2.30

Zwembad Aa-bad: A28, afrit 20 'Zwolle Noord'; ring
Noord volgen; bij verkeerslichten rechts; 1e weg links; 1e

weg rechts; zwembad op de hoek.
OV: Buslijn AA Landen, Scheldelaan,vlakbij AA bad stopt
bus nog ca 100 m naar het zwembad

PROGRAMMA
1. 200 m. schoolslag
2. 25 m. vrijeslag
3. 100 m. vlinderslag
4. 50 m. schoolslag
5. 4 x 50 m. wisselslag estafette (d/h/mix)

PAUZE
6. 200 m.
7. 25 m.
8. 100 m.
9. 4 x 25 m.

rugslag
vlinderslag
vrijeslag
onderwater estafette (d/h/mix)

Sluitingsdatum: 22 december 2001 (datum
poststempel)

Inschrijving aan:
Patricia Kranenburg
Reukgras 11
8043 KN Zwolle

e-mail: spijkerman60@zonnet.nl
Het startgeld kan overgemaakt worden op bankrekening ABN AMRO
59.08.36.374, t.n.v. Swoll1894 A Ferwerda te Zwolle, o.v.v. ZMC &
naam vereniaina/deelnemer(s)

~rfnt jaargang 13. nummer 5

Zwembad De Telle: Vanaf Joure (A7), knooppunt Heerenveen,
richting Zwolle (A32); afrit 'Heerenveen Centrum/De Knipe'; einde
afrit rechts (richting Abe Lenstra Stadion); rotonde links; eerste weg
rechts; rotonde links; zwembad na 300 m aan de rechterzijde.
Vanaf Zwolle (A32); afrit 'Heerenveen/Oranjewoud'; einde afrit
links (richting Heerenveen); rotonde rechts; direct weer rechts;
zwembad na 300 m aan linkerzijde.
OV: vanaf station lijn 16 (Assen) tot Jan Mankes laan

PROGRAMMA
1. 25 m. vlinderslag
2. 100 m. wisselslag
3. 50 m. vrije slag
4. 4 x 25 m. vlinderslag estafette (d/h/mix)

PAUZE
5. 25 m. schoolslag
6. 100 m. vlinderslag
7. 50 m. rugslag
8. 400 m. vrije slag
9.4 x 50 m.vrije slag estafette (d/h/mix)

Sluitingsdatum: 26 januari 2002

Inschrijving aan:
Pia van der Molen
Rotstergaastweg 83
NL- 8452 LB Nieuweschoot
tel: (+31) 0513 - 636153
fax: (+31) 0513 - 633245
e-mail: vandar.rnoJen@hccnetnl

Het startgeld kan overgemaakt worden op bankrekening

11

41.00.12.815, t.n.v. HZ&PC, o.v.v. ZMC & naam
vereniQ ina/deelnemer(s)

I 4ewedstrijd, zaterdag 23 maart 2002 te Lelystad I
Zwembad De Koploper
Badweg 21, Lelystad
25 meter, 6 banen
inzwemmen 16.45 uur

aanvang 17.15 uur

Kosten
per nummer
estafette
programma
uitslagen

€ 1.70
€2.30
€ 1.35
€2,30

-
Zwembad De Koploper: A6; afslag Lelystad; over brug (voor
BP) rechts richting OostervaartiDronten; einde afrit links
(=Oostranddreef); rotonde rechtdoor; derde weg links (=
Houtribdreef); rotonde links (= Parkdreef); na 50m inrit zwembad.
Enkhuizen; einde dijk rechts; rotonde links (= Houtribdreef); 3e
rotonde rechts (= Parkdreef); na 50 m inrit zwembad.
OV: Station Lelystad Buslijn 143 richting Kampen.

PROGRAMMA
1. 4 x 50 m. vrije slag estafette (d/h/mix)
2. 25 m. schoolslag
3. 100 m. wisselslag
4. 50 m. rugslag
5. 200 m. vrije slag
6. schoolslag tandemrace ( 2 zwemmers samen 50 m

schoolslag achter elkaar bij enkels vasthouden voorste armslag
achterste beenslag wisselen na 25 meter)

PAUZE
7. 25m.
8. 200 m.
9. 50m.
10. 4 x 50 m.

vrije slag
rugslag
schoolslag
wisselslag estafette (d/h/mix)

Sluitingsdatum: 26 februari 2002

Inschrijving aan:
Harm Lahuis tel:
Galjoen 2218
NL-8243 MA LELYSTAD
e-mail: DJêstersZw~fI)men@houtrib.nl

(+31) 0320 - 233766

24 ~rintoktober 2001

ZwembadAlmere-Stad Kosten Zwembad De Telle Kosten

J.S. Bachweg 3,Almere per nummer Hf! 3,50 Europalaan 6, Heerenveen per nummer 1.70

25 meter, 6 banen estafette Hfl 5,00 25 meter, 6 banen estafette 2.30
inzwemmen 13.15 uur programma Hfl 3,00 inzwemmen 16.45 uur programma 1.35

aanvang 13.45 uur uitslagen Hfl 5,00 aanvang 17.15 uur uitslagen 2.30



1 se wedstrijd, zaterdag 20 april 2002 te Kampen 1I1 6ewedstrijd, zondag 26 mei 2002 te Grootebroek

Zwembad De Steur: Vanaf Zwolle (N-50) bij 4e
verkeerslichten rechts; 1eweggetje links. Vanaf Dronten
bij verkeerslichten (BP-station) rechts; 3e verkeerslichten
links; 1eweggetje links.
CV: Station Kampen: Buslijn 12, Kennedylaan
(belastinggebouw) ca 300 m naar zwembad. Achter de
sporthal ligt het zwembad.

PROGRAMMA

1. 50 m.
2. 100 m.
3. 50m.
4. 200 m.
5. 4 x 50 m.

PAUZE
6. 50m.
7. 200 m.
8. 50m.
9. 4 x 50 m.

vlinderslag
vrijeslag
rugslag
schoolslag
schoolslag estafette (d/h/mix)

vrijeslag
wisselslag
schoolslag
vrijeslag estafette (d/h/mix)

Sluitingsdatum: 29 maart 2002

Inschrijving aan:
Berry en Miranda Koning
IJsselmeerlaan85
8304 DE Emmeloord
tel: (+31) 0527618137 b.g.g. (+31) 038 - 3322673

e-mail: ikwakke!@.nl.packaïdbe!Lorg

Na afloop van de wedstrijd is er een Mastersbuffet voor € 8.00
(opgeven bij inschrijving!!)

Zwembad De KloetProvinciale weg Hoorn - Enkhuizen (N-506), afslag
Grootebroek; bij de rotonde links.
OV : Station Bovenkarspel-Grootebroek : geen Bus (treintaxi)

PROGRAMMA
1. 25 m. rugslag
2. 100 m. schoolslag
3. 50 m. vrijeslag
4. 4 x 50 m. wisselslag estafette (d/h/mix)

PAUZE
5. 25m.
6. 100 m.
7. 400 m.

gezwommen)
8. 4 x 50 m. vrijeslag estafette (d/h/mix)

Sluitingsdatum: 29 april 2002

vrijeslag
rugslag
vrijeslag (niet, indien in Heerenveen

Inschrijving aan:
Janny van Eijk
Eg 38
NL-1611 LT BOVENKARSPEL
tel: (+31) 0228 - 518115 '
fax: (+31) 0228 -544884 (Henk Oostendorp)
e-mail: avdnieuwenhuHzen@.planet.nl
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Tijdens het FINA Technisch Congres, gehouden van 19 tot
20 juli j.1. te Fukuoka, Japan, bij gelegenheid van de ge FINA
Wereld Zwemkampioenschappen, is een belangrijke
reglementswijziging betreffende de vlinderslag aangenomen.
Zie ook: www.fina.orq/fukuoka PressReleases11.html
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Vanaf de tijd dat de FINA het Masterszwemmen heeft
ingelijfd mocht de vlinderslag reglementair met de
schoolslag beenslag worden uitgevoerd. Dit kwam vooral de
masters, in het bijzonder die in de hogere leeftijdsgroepen
van pas. Een groot deel van hen groeide op met de uitvoering
van de vlinderslag met de schoolslagbeenslag.
Masterszwemmers die op latere leeftijd kennismaakten met
de wedstrijdsport leerden de vlinderslag met de
schoolslag beenslag omdat de dolfijnslag geen optie voor hen
was, vaak vanwege een medische achtergrond. Voor oudere
mensen kan de dolfijnslag medische risico's inhouden.
De vlinderslag met de schoolslag beenslag wordt niet alleen
door masters in individuele nummers gebezigd, maar betreft
natuurlijk ook de wisselslagestafettes.

Het Technisch Congres heeft een reglementswijziging
aangenomen die de school beenslag bij het zwemmen van de
vlinderslag verbiedt. Het FINA Technisch Congres heeft
hierbij helemaal niet gedacht aan een niet onbelangrijke
groep Masters. Geen enkele elitezwemmer gebruikt de
school beenslag omdat die niet zoveel snelheid geeft als de
verticale dolfijnslag. Bij masters ligt dat dus anders.

~ jaargang 13, nummer 5

De reglementswijziging gaat internationaal in, 3 maanden
nadat de reglementswijziging is aangenomen.
Voor het Nederlandse reglement zal dat wat later zijn, i.v.m.
de vertaling van het reglement. Een aanpassing van het
Mastersreglement om voor de masters de
schoolslagbeenslag bij vlinderslag weer mogelijk te maken is
pas mogelijk eind maart 2002, tijdens het FINA Masters
Congres in Christchurch, Nieuw Zeeland. ?oals de situatie nu
is zal bijvoorbeeld o.a. tijdens de ge FINA
Wereldmasterszwemkampioenschappen het zwemmen van
de vlinderslag met een schoolslagbeenslag niet toegestaan
zijn. (Vlinderslag)zwemmers hebben al gepland deel te
nemen en zelfs ingeschreven voor deze
Wereldmasterskampioenschappen zonder op de hoogte te
zijn van deze reglementswijziging. Worden we door die
reglementswijziging niet getuige van onnodig masters-
verdriet ? Moeten masters die een belangrijk deel van hun
leven met plezier trainen, grote afstanden op eigen kosten
afleggen, om reden van een voor masters ondoordacht
besluit, gediskwalificeerd te worden? Zeker niet.
Masterszwemmen is vooral een breedtesport, niet alleen voor
elitezwemmers. Actie is nodig om te verzekeren dat dat zo
blijft.

.

Het zou het KNZB bestuur sieren indien zij het internationale
voortouw neemt en stappen onderneemt, waardoor de FINA
met onmiddellijke ingang een uitzondering mogelijk maakt om
voor masters de vlinderslag met de schoolslag beenslag te
laten zwemmen totdat er een officiële

mastersreglementswijziging is aangenomen. Die
reglementswijziging kan eventueel op voorstel van de KNZB
worden ingediend.
Tevens dient dan ook voor de Masterszwemwedstrijden in
Nederland dispensatie verleend te worden om de vlinderslag
met de schoolslagbeenslag te kunnen blijven zwemmen.

25 t:!1.~rintoktober 2001

Zwembad De Steur Kosten Zwembad De Kloet Kosten
Horstsingel,Kampen per nummer 1.70 De Wijzend, Grootebroek per nummer 1.70
50 meter, 6 banen estafette 2.30 25 meter, 5 banen estafette 2.30
Inzwemmen16.15 uur programma 1.35 inzwemmen 13.00 uur programma 1.30
Aanvang 16.45 uur uitslagen 2.30 aanvang 13.30 uur uitslagen 2.30
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~andse Open Masters Winterzwemkampioenschappen

Zwembad aquapulca (50 m) Karel Lotsyweg 21 3118 Al te Dordrecht (tel: 06-22346108)

De organisatie is in handen van Z.RO. Masters Rotterdam i.s.m. de KNZB
Werkgroep Masters, De Lansingh, De Duck, W.v.H. en S.C.O.M.

t... ,A\& ~ '.~ ~ .f/J'~:.A. ji..~><.oL. ~ A... ~~

Inzwemmen: 9.00 uur
Aanvang: 9.30 uur
1. 50 m vrije slag
2. 100m vlinderslag
3. 200 m wisselslag
4. 800 m/1500 m vrije slag
5. 4x50 m vrije slag d/h
Pauze

[)2[&@@@lijfMfNliiJt

19 januari 2002
6. 50 m vlinderslag
7. 200 m rugslag
8. 100 m vrije slag
9. 200 m schoolslag

10. 4x50 m wisselslag mixed
masterbuffet

Inzwemmen: 9.00 uur
Aanvang: 9.30 uur
11. 50 m rugslag
12.100 m schoolslag
13. 200 m vlinderslag
14.400 m vrije slag
15. 4x50 m wisselslag d/h
Pauze

~ojanuari2002
16. 50 m schoolslag
17.200 m vrije slag
18. 100 m rugslag
19. 400 m wisselslag
20. 4x50 m vrije slag mixed
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Wedstrijdbep.alim~en

Algemeen. De reglementenvan de KNZBen FINAzijnvan toepassing.. Leeftijdsgroepen

.

45+ 1957-1953 70+ 1932-1928
25+ 1977-1973 50+ 1952-1948 75+ 1927-1923
30+ 1972-1968 55+ 1947-1943 80+ 1922-1918
35+ 1967-1963 60+ 1942-1938 85+ 1917-1913
40+ 1962-1958 65+ 1937-1933 90+ 1913-1908 enz.

Overdekt zwembad, baanlengte 50 meter, 8 banen, handtijdregistratie tot 1/100 sec. (eventueel electronisch).
De deelnemers worden zoveel mogelijk naar inschrijftijden ingedeeld.
De wedstrijdleiding kan besluiten de wedstrijd van een deelnemer af te breken, indien deze een te grote achterstand
heeft opgelopen.

Per persoon mag men zich opgeven voor maximaal 10 persoonlijke starts, per dag voor maximaal 6 persoonlijke
starts.

Bij grote deelname op 400 m, 800 m en 1500 m vrije slag zal met 2 deelnemers per baan gezwommen worden.
Men dient een keuze te maken tussen de 1500 m en de 800 m vrij, het is niet mogelijk zich op beide nummers in te
schrijven. De deelnemers/-sters dienen zelf te zorgen voor banentellers.
Er zal gebruik worden gemaakt van de één starts-procedure; bovendien kan, vanwege de lengte van het programma,
gestart worden volgens de Duitse start-methode.
Indien een deelnemer/-ster een recordpoging wil doen voor een Europees of Wereld Masters Record, dient men dit op
te geven bijde inschrijving.
Deelnemers kunnen de organisatie nooit aansprakelijk stellen voor de gevolgen van deelname. Door inschrijving
bevestigt de deelnemer/-ster fit genoeg te zijn om aan de wedstrijd deel te nemen.
Per vereniging wordt 1 programmablad gratis verstrekt.

..

.

..

.

.

.

.
Prijzen. Per individueel nummer en per estafette 3 medailles per leeftijdsgroep.

Inschrijving
De inschrijvingen kunnen reglementair alleen geaccepteerd worden indien zij;. Ingezonden zijn via het (masters) secretariaat van de betreffende vereniging.. Dagstartvergunninghouders kunnen NIET ingeschreven worden.. Schriftelijk of per e-mail en/of per WAS-bestand verstuurd zijn en het inschrijfgeld op 10 december 2001

overgeschreven op Girorekeningnummer 447171 t.n.v. de Penningmeester ZRO te Rozenburg o.v.v. inschrijfgeld NMK
2002 + naam+ verenigingsnaam.
De inschrijvingsluit op 10 december 2001 (datum poststempel)
Kontante betalingen op de wedstrijddag worden niet geaccepteerd, alleen buitenlandse deelnemers kunnen op de
wedstrijddag contant betalen. (Niet betaald is NIET ingeschreven).
Verenigingen met meer dan 8 deelnemers worden uitdrukkelijk verzocht minimaal 1 jurylid op te geven.

..

.
Afmelden. Inschrijfgelden met aftrek van administratiekosten van 5 euro kunnen alleen gerestitueerd worden in geval van

schriftelijke afmelding uiterlijk op 10 januari 2002 (ook per e-mail naar Maarten Visser). Indien het afmelden later geschiedt, dan word geen restitutie van de inschrijfgelden gegeven.. Geen uitzondering in geval van ziekte.
Voorafmeldingenop de dag van de wedstrijddient men te zijnbijeen daarvoor inde aankomstruimteingerichtebalie.

.

Estafettes. Per programmanummer kan een zwemmer/ster slechts eenmaal in een estafetteteam uitkomen.. Het is niet toegestaan dat door de wijziging de estafetteploeg in een andere leeftijdscategorie uitkomt.. Wijzigingen van estafetteploegen dienen te geschieden door het inleveren van een nieuw ingevulde
startkaart door de inschrijvende vereniging tot een half uur voor de aanvang van de sessie waarin de
estafette verzwommen wordt. Deze startkaart is verkrijgbaar bij de afmeld / wijziging balie in de
aankomstruimte.

Inzwemmen
. VolgenshetFINA-reglementis hetinzwemmenbewaakt,indelingvindtplaatsaande handvan100m

vrijeslagtijden.Houdtu aande aanwijzingenvanbegeleiders.

Uitslagen. Uitslagenkunnenvanwww.KNZB-ZRO.nl gehaaldworden.. Uitslagen die nagestuurd moeten worden kunnen besteld worden bij het inschrijven.

Mastersbuffet
Op 19 januari na de wedstrijd is er een masterbuffet. Kosten 8 euro per deelnemer / ster. Ook voor niet -
zwemmers. Aanmelding hiervoor gelijktijdig met uw inschrijving.

Kosten
Deelname:

persoonlijk nummer:
Estafettes:
Masterbuffet:

Programmablad:
Toegezonden uitslagen:
Uitslag komt op internet.

Inschrijfadres

MaartenVisser,pere-mail:m.visser1 @zonnetnl
P. Potterlaan 36, 2902 GP, Capelle a.d. IJssel.

5 euro
8 euro
8 euro
3 euro
5 euro

Inlichtingen
MaartenVisser. TEL: 010-4505764 of 06-26312923 of per e-mail: m. visser1@zonnet nl

Ulrike van Us TEL: 0180-431094 of per e- mail: n.van.us@hccnetnl
Tonny den Braber TEL: 0181-630386 of per e-mail: j.denbraber@hetnetnl

Kees-Jan van Overbeeke TEL; 0543-532807 of per e-mailJsjVO@Chello. nl
Desiree van der Lem TEL: 0299-477458

Bereikbaarheid per openbaar vervoer

Overnachten:

Inlichtingen voor overnachten vvv Zuid-Holland Zuid te Dordrecht 078-6132800

J
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I ALL RECORD TIMES - SHORT COURSE -WOMEN as at 1 september 2001

behind the strokes:
eur.rec. as LEN:
world rec. as FINA:

printed bold:
grayed:

Dutch mastersrecordtimes as at 1 september 2001 (recorder: Margriet Grove)

European mastersrecordtimes as at 1 may 2001 (recorder: Frantisek Stochl)
World mastersrecordtimes as at 1 november 2000 (recorder: Walt Reid)

record time not yet approved or published
European or world mastersrecord made by Dutch mastersswimmers

.

short course 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-99
SOmfreestyle .27.16 .27.60 .28.12 .28.81 .29.14 .29.54 .33.81 .35.59 .37.17 .44.13 .46.29 .48.94

eur.rec. as LEN .26.63 .27.25 .27.52 .27.97 .28.84 .29.54 .31.18 .32.98 .34.34 .38.38 .43.57 .48.63 .56.37 1.13.90
world rec. as FINA .26.63 .26.46 .26.13 .26.95 .28.06 .29.54 .30.37 .33.07 .34.17 .35.37 .39.12 .41.98 .51.99 1.09.85 2.02.29

lOOmfreestyle .59.68 1.00.26 .59.98 1.04.21 1.03.75 1.05.95 1.16.25 1.20.45 1.25.00 1.39.71 1.48.25 1.53.93

eur.rec. as LEN .58.63 .58.78 .57.75 1.00.47 1.03.75 1.05.95 1.09.40 1.13.68 1.17.08 1.30.85 1.41.59 1.53.21 2.15.70

world rec. as FINA .56.30 .57.35 .57.65 .58.81 1.01.76 1.05.95 1.09.40 1.12.22 1.16.26 1.18.58 1.28.49 1.41.36 2.05.74 2.35.08 4.35.98

200m freestyle 2.11.94 2.12.06 2.14.91 2.22.28 2.22.40 2.30.16 2.48.01 3.05.57 3.11.60 3.52.06 3.56.20 4.17.04
eur.rec. as LEN 2.06.08 2.05.94 2.08.12 2.17.87 2.21.37 2.30.01 2.37.70 2.49.55 2.50.40 2.54.55 3.41.05 4.02.27 4.51.22
world rec. as FINA 1.59.78 2.04.64 2.03.56 2.06.81 2.15.31 2.24.43 2.28.30 2.38.32 2.50.40 2.54.55 3.27.92 3.37.21 4.36.42 5.45.22

400m freestyle 4.37.81 4.43.63 4.43.44 4.56.10 4.57.18 5.32.11 5.55.33 6.28.73 6.47.66 8.01.80 8.10.88 8.53.98
eur.rec.asLEN 4.26.56 4.33.51 4.33.45 4.50.42 4.57.18 5.24.35 5.29.06 5.56.20 6.00.99 6.10.10 7.36.79 8.10.68 9.58.35
worldrec. as FINA 4.24.18 4.22.70 4.22.56 4.24.22 4.49.52 4.59.56 5.15.91 5.30.24 6.00.99 6.08.75 7.01.36 7.33.69 9.27.75 14.16.35

800m freestyle 9.42.70 9.54.33 10.17.05 10.24.45 11.30.17 12.15.76 12.14.66 13.31.99 14.12.67 17.09.08 17.59.74 18.04.02
eur.rec. as LEN 9.15.02 9.37.42 9.22.96 10.10.38 10.36.68 1U 7.33 11.55.75 12.29.23 12.26.85 12.32.86 15.50.76 18.04.02 20.13.49
world rec. as FINA 8.51.18 9.08.34 9.14.27 9.21.44 9.56.23 10.20.40 10.56.19 11.18.60 12.26.85 12.32.86 14.46.26 15.49.21 ]9.41.58 28.45.45

1500m freestyle 18.47.33 ]8.44.91 19.26.17 20.04.91 25.14.29 23.25.12 23.08.64 26.42.35 26.49.69 32.50.54 33.58.70 34.09.57

eur.rec. as LEN 18.18.84 18.43.83 18.25.73 19.20.62 20.35.48 21.52.62 22.40.31 24.21.16 23.44.34 24.34.09 32.16.46 34.09.57

wor]d rec. as FINA 16.36.07 17.23.60 17.27.84 17.53.55 18.55.82 19.31.34 20.49.11 21.59.83 23.38.44 24.34.09 27.47.25 29.48.75 37.28.53

50m backstroke .31.62 .31.90 .33.69 .34.57 .36.83 .38.52 .39.38 .44.02 .47.38 .49.77 .54.42 .59.84

eur.rec. as LEN .30.87 .30.94 .31.03 .32.49 .33.95 .34.81 .36.99 .37.75 .42.00 .42.86 .46.79 .55.58 1.01.63 1.15.02

world rec. as FlNA .30.32 .30.14 .30.73 .31.55 .32.39 .34.81 .35.82 .36.92 .40.48 .42.58 .44.76 .52.15 .58.38 1.15.02 2.05.36

lOOmbackstroke 1.05.74 1.10.81 1.12.29 1.17.37 1.21.07 1.25.04 1.30.17 1.36.82 1.43.10 1.49.85 2.05.03

eur.rec. as LEN 1.04.50 1.06.62 1.05.93 1.10.43 1.15.45 1.15.39 1.20.73 1.22.31 1.31.33 1.34.51 1.48.13 2.03.47 2.14.54 2.45.49

world rec. as FINA 1.04.50 1.03.96 1.03.56 1.10.43 1.10.76 1.15.39 1.19.61 1.21.88 1.30.41 1.35.27 1.39.76 1.57.69 2.11.03 2.45.49

200m backstroke 2.17.86 2.36.20 2.37.69 2.46.73 2.47.21 3.10.94 3.14.64 3.26.41 3.40.60 4.06.06 4.29.66

eur.rec. as LEN 2.17.86 2.21.61 2.22.81 2.30.26 2.38.02 2.52.16 2.56.86 3.06.19 3.18.42 3.30.33 3.59.85 4.35.63 5.23.00

world rec. as FINA 2.17.86 2.16.62 2.14.10 2.30.26 2.37.35 2.48.88 2.56.86 2.57.92 3.15.72 3.27.79 3.38.25 4.03.55 4.41.34 6.32.92

50m breaststroke .33.60 .35.78 .36.83 .37.7- .37.54 .38.82 .43.5- .46.86 .48.62 .50.08 1.02.76 1.06.45
.43.56

eur.rec.asLEN .33.60 .33.13 .33.89 .33.83 .34.64 .38.82 .38.98 .42.02 .43.27 .45.08 .53.28 .58.10 1.09.28 1.25.24

world rec. as FINA .33.60 .32.82 .33.03 .35.22 .36.69 .38.48 .38.98 .41.35 .43.27 .45.08 .49.57 .58.08 1.08.39 1.25.24

lOOmbreaststroke 1.13.6- 1.18.26 1.19.90 1.25.59 1.25.17 1.25.73 1.35.8- 1.42.02 1.43.60 1.49.58 2.15.37 2.32.89

eur.rec. as LEN 1.10.71 1.11.81 1.16.40 1.14.29 1.18.50 1.24.45 1.28.13 1.32.12 1.34.93 1.42.62 1.59.41 2.08.23 2.38.75 3.25.74

world rec. as FINA 1.10.71 1.10.00 1.11.97 1.18.59 1.21.38 1.24.45 1.25.92 1.30.58 1.34.50 1.42.62 1.49.77 2.08.23 2.29.90 3.25.74

200m breaststroke 2.52.21 2.53.81 2.55.44 3.04.44 3.06.15 3.08.87 3.31.27 3.37.37 3.55.83 4.03.31 5.02.60 5.27.09

eur.rec. as LEN 2.37.16 2.40.08 2.44.81 2.47.54 2.54.97 3.00.98 3.10.93 3.19.67 3.25.67 3.45.96 4.20.48 4.45.97
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, ALL RECORD TIMES - SHORT COURSE - MEN as at 1 september 2001

behind the strokes:
eur.rec. as LEN:
world rec. as FINA:

printed bold:
grayed:

Dutch mastersrecordtimes as at 1 september 2001 (recorder: Margriet Groye)

European mastersrecordtimes as at 1 may 2001 (recorder: Frantisek Stochl)
World mastersrecordtimes as at 1 november 2000 (recorder: Walt Reid)

record time not yet approved or published
European or world mastersrecord made by Dutch mastersswimmers

.

short course 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-99
SOm freestyle .23.7- .24.16 .24.02 .25.25 .24.70 .25.93 .28.4- .29.1- .30.40 .34.15 .33.91 .44.79

eur.rec. as LEN .23.50 .23.15 .23.64 .24.62 .24.14 .26.81 .27.06 .27.42 .29.50 .31.01 .32.48 .37.79 .38.82 .56.38

world rec. as FINA .22.48 .22.82 .22.44 .24.09 .24.14 .25.29 .26.39 .26.31 .27.68 .29.77 .32.09 .35.16 .36.61 .46.94 .57.57

lOOm freestyle .51.74 .53.55 .52.23 .56.82 .58.94 1.02.1- 1.03.56 1.05.28 1.20.41 1.21.62 1.19.87 1.41.75
1.02.15

eur.rec. as LEN .51.62 .51.50 .52.23 .54.78 .55.82 .58.98 .59.98 1.01.51 1.02.77 1.10.56 1.13.35 1.26.96 1.36.18 2.11.91

world rec. as FINA .49.91 .50.37 .49.53 .53.25 .54.64 .56.32 .57.85 1.00.24 1.02.41 J.06.70 1.11.55 1.18.80 1.23.20 1.56.88 2.19.51

200m freestyle 1.58.0- 1.56.59 1.53.66 2.09.04 2.10.90 2.14.31 2.19.82 2.24.71 3.03.8- 3.11.0- 3.02.66 3.39.41

eur.rec. as LEN 1.53.82 1.54.75 1.53.66 2.04.15 2.05.01 2.08.87 2.11.21 2.23.33 2.22.13 2.40.15 2.54.54 3.24.58 3.44.09

world rec. as FINA 1.48.81 1.50.91 1.53.66 1.57.83 2.00.13 1.58.37 2.06.94 2.21.31 2.22.07 2.34.64 2.48.67 3.00.63 3.13.45 4.20.43 5.13.46

400m freestyle 4.12.67 4.11.12 4.07.22 4.28.63 4.39.2- 4.39.20 5.00.60 5.09.38 6.42.8- 6.42.8- 6.39.59 8.22.72

eur.rec. as LEN 3.59.78 4.05.17 4.07.22 4.21.44 4.27.42 4.38.22 4.43.10 5.07.50 5.42.75 5.53.77 6.04.20 7.16.62 8.25.47

world rec. as FINA 3.58.23 3.58.40 4.02.52 4.09.10 4.14.73 4.07.99 4.32.83 4.56.69 5.09.09 5.35.49 6.01.32 6.27.60 7.19.94 8.50.65 10.51.93

800m freestyle 8.55.99 8.46.13 8.46.81 9.32.23 9.34.94 9.35.73 10.39.03 11.10.07 14.08.34 14.46.76 14.54.39 20.22.46

eur.rec. as LEN 8.19.15 8.35.17 8.39.50 8.58.40 9.24.29 9.35.73 9.47.45 10.43.50 11.39.71 12.05.80 13.14.50 15.23.05 19.28.00

world rec. as FINA 8.14.75 8.17.06 8.26.43 8.49.83 8.56.08 8.44.51 9.47.45 10.27.62 10.35.13 11.38.41 12.13.28 13.29.27 15.15.68 22.05.55

ISOOm freestyle 17.12.4- 16.47.64 17.02.04 18.06.71 18.23.21 18.18.50 20.28.98 21.24.90 27.03.28 30.47.34 29.35.97 38.36.33

eur.rec. as LEN 16.26.54 16.47.64 16.47.64 17.05.60 18.14.06 18.18.49 18.51.83 20.59.93 21.56.09 23.32.02 27.35.06 29.54.78 38.57.14

world rec. as FINA 15.41.81 15.51.07 15.58.20 16.51.71 16.51.21 16.33.02 18.51.83 19.48.44 19.53.18 22.30.87 24.46.19 25.35.01 29.55.69 44.48.99 41.29.87

SOm backstroke .28.17 .28.55 .28.53 .29.70 .31.49 .34.69 .33.57 .33.84 .43.17 .41.10 .43.88 .53.41

eur.rec. as LEN .25.43 .26.03 .27.77 .28.57 .28.80 .31.06 .31.92 .33.84 .36.77 .36.97 .38.83 .43.17 .47.17 1.03.01

world rec. as FINA .25.43 .25.95 .26.84 .27.44 .28.80 .29.50 .30.35 .33.62 .33.38 .35.71 .37.47 .42.16 .46.08 1.01.03 1.27.67

lOOm backstroke 1.00.54 .59.44 .59.11 1.04.45 1.06.08 1.15.68 1.15.39 U6.10 1.38.22 1.36.81 1.37.67 2.06.91

eur.rec. as LEN .54.82 .55.78 .59.11 1.0UI 1.02.31 1.09.58 U 0.36 U 6.08 1.22.53 1.25.01 1.26.40 1.43.79 1.50.96 3.22.97

world rec. as FINA .54.82 .55.78 .58.25 .58.47 1.02.31 1.04.17 1.04.89 1.12.42 1.14.66 1.21.74 1.24.21 1.33.58 1.40.25 2.29.06 3.38.07

200m backstroke 2.14.04 2.11.64 2.09.92 2.21.08 2.23.04 2.41.07 2.49.13 2.49.41 3.38.36 3.44.15 3.44.55

eur.rec. as LEN 2.01.78 2.11.64 2.09.92 2.18.26 2.18.98 2.31.43 2.34.67 2.49.19 3.00.20 3.13.43 3.17.80 3.40.75 4.05.25 7.12.87

world rec. as FINA 2.01.78 2.02.91 2.07.12 2.09.61 2.18.98 2.20.42 2.24.72 2.37.63 2.47.59 2.55.73 3.09.22 3.23.73 4.05.25 4.56.91 8.32.34

SOm breaststroke .29.85 .29.78 .29.10 .31.4- .31.87 .34.80 .37.46 .40.35 .42.91 .45.70 .44.44 1.08.64

eur.rec. as LEN .28.90 .29.58 .28.87 .29.50 .31.71 .33.32 .34.25 .34.88 .38.01 .38.99 .40.22 .45.52 .51.17 1.05.73

world rec. as FINA .28.69 .29.21 .28.82 .29.50 .31.71 .31.24 .33.17 .33.64 .35.66 .38.60 .39.97 .44.56 .48.82 1.05.70 1.31.60

lOOm breaststroke 1.04.49 1.04.23 1.04.57 1.13.5- U 4.46 1.18.52 1.21.23 1.30.44 1.38.17 1.47.95 1.41.70
1.13.59

eur.rec. as LEN 1.03.29 1.04.10 1.04.02 1.06.72 1.10.51 1.14.70 1.17.06 1.20.29 1.24.82 1.29.98 1.28.61 1.46.59 2.10.09

world rec. as FINA 1.02.87 1.03.64 1.02.79 1.06.50 1.09.44 1.09.96 1.16.32 1.17.85 1.21.34 1.28.63 1.28.61 1.43.91 1.50.32 2.45.20 3.35.33
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,-. ALL RECORD TIMES - SHORT COURSE - WOMEN as at 1 september 2001

I ALL RECORD TIMES - SHORT COURSE - MEN as at 1 seytember 2001

-" .

short course 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-99
world rec. as FlNA 2.37.16 2.30.65 2.36.04 2.47.54 2.54.97 3.00.98 3.08.87 3.18.25 3.25.67 3.45.96 4.20.48 4.49.62 5.39.33 9.03.85

SOm butterfly .30.09 .30.93 .31.36 .31.98 .31.70 .32.51 .39.63 .45.54 .48.20 1.02.28
.30.00 .30.92

eur.rec. as LEN .28.95 .29.13 .29.81 .30.48 .31.52 .32.51 .33.23 .37.14 .39.11 .41.79 .55.56 1.01.24

world rec. as FINA .28.68 .28.34 .29.08 .29.45 .30.50 .32.51 .31.92 .36.04 .38.09 .40.66 .47.88 1.01.24 1.07.35 1.49.08

lOOm butterflv 1.07.27 1.07.54 1.09.75 I.l3.17 I.l3.14 I.l9.65 1.35.56 1.43.27 1.54.07

eur.rec. as LEN 1.04.96 1.05.24 1.06.53 1.06.61 1.13.20 I.l6.06 1.14.80 1.27.62 1.36.95 1.44.51 2.18.68 2.22.05

world rec. as FINA 1.01.33 1.02.70 1.03.29 1.05.49 1.07.80 1.12.66 1.14.80 1.23.78 1.33.10 1.37.56 1.56.42 2.22.05 2.36.50 4.06.32

200m butterflv 2.31.36 2.28.13 2.45.55 2.39.35 3.13.69 3.16.38 4.05.20 4.00.71 4.06.09

eur.rec. as LEN 2.20.82 2.27.36 2.29.56 2.38.75 2.55.10 3.01.77 2.58.57 3.17.00 3.31.57 3.53.51 7.07.32 5.39.29

world rec. as FINA 2.17.13 2.19.64 2.18.41 2.26.15 2.32.52 2.44.84 2.55.05 3.05.20 3.31.57 3.38.39 4.08.39 5.22.65 5.42.80

lOOm medley 1.09.18 I.l 0.50 1.09.96 I.l3.78 1.17.08 1.18.87 1.28.65 1.34.75 1.43.60 1.54.32

eur.rec. as LEN 1.06.60 1.06.40 1.09.96 1.08.48 1.10.96 1.17.98 1.18.93 1.24.53 1.30.70 1.35.80 1.51.58 2.03.87 2.32.74

world rec. as FINA 1.05.67 1.04.96 1.05.40 1.09.20 1.11.82 1.17.98 1.20.81 1.22.57 1.28.95 1.32.23 1.46.18 2.03.87 2.22.10 3.13.87

200m medley 2.27.80 2.31.66 2.41.81 2.43.90 2.57.58 3.03.64 3.16.60 3.28.80 3.46.86 4.14.98

eur.rec. as LEN 2.23.47 2.26.99 2.25.26 2.36.14 2.44.20 2.48.78 2.58.20 3.11.59 3.15.59 3.47.88 4.07.53 4.54.25

world rec. as FlNA 2.21.70 2.18.89 2.19.08 2.22.51 2.36.60 2.48.78 2.52.43 2.59.95 3.15.59 3.24.64 4.03.47 4.40.77 5.09.92 6.56.70

400m medley 5.12.97 5.20.56 5.48.89 6.17.59 6.01.12 6.35.01 7.42.2- 7.27.20 7.57.77

eur.rec. as LEN 5.01.26 5.04.56 5.22.53 5.35.69 5.53.97 6.03.68 6.29.64 7.09.37 6.57.58 7.24.75 9.23.96

world rec. as FlNA 5.02.54 4.53.85 4.52.85 5.02.17 5.33.37 5.56.24 6.11.73 6.28.22 6.57.58 7.24.32 8.30.82 9.50.43 10.55.73 14.55.37

short course 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-99
200m breaststroke 2.28.67 2.25.88 2.26.33 2.42.99 2.49.06 2.51.56 2.57.38 3.21.45 3.34.41 4.24.25 3.49.04

eur.rec. as LEN 2.23.66 2.22.80 2.26.33 2.27.86 2.38.97 2.46.91 2.54.70 2.57.08 3.10.45 3.16.44 3.24.84 4.07.75 5.40.93
wor1drec. as FlNA 2.20.43 2.17.56 2.20.90 2.25.58 2.34.24 2.34.71 2.49.21 2.56.18 3.03.31 3.16.44 3.21.50 3.56.61 4.20.67 6.41.56 7.29.31

SOm butterfly .26.58 .26.34 .25.95 .27.97 .29.94 .31.99 .32.35 .34.67 .41.40 .42.26 .41.31
eur.rec. as LEN .25.10 .25.50 .25.95 .26.43 .27.28 .28.35 .28.92 .30.25 .32.48 .35.35 .37.18 .45.50 .57.89
world rec. as FlNA .25.20 .24.64 .25.80 .25.80 .27.08 .27.55 .28.57 .29.81 .31.65 .34.60 .34.83 .41.87 .52.74 I.l6.38

lOOm butterfly .58.96 .57.99 .58.43 1.01.81 1.05,83 1.11.64 1.18.30 1.21.07 1.53.06 1.51.02 1.38.40
eur.rec. as LEN .57.17 .57.65 .58.16 .59.78 1.0I.l 3 1.05.89 1.06.29 1.13.68 1.20.01 1.27.21 1.33.60 1.50.97 2.23.30
world fec. as FlNA .54.98 .54.82 .56.73 .56.18 1.01.13 1.02.54 1.06.29 1.09.68 1.16.70 1.26.98 1.32.07 1.47.20 2.04.50

200m butterfly 2.16.25 2.21.81 2.13.13 2.16.22 2.35.59 2.40.87 2.53.47 3.13.95 3.56.94
eUf.fec.as LEN 2.05.97 2.05.73 2.11.74 2.16.22 2.26.38 2.26.45 2.41.73 2.46.18 3.06.32 3.13.57 3.26.72 5.47.33
world fec. as FlNA 2.05.97 2.00.21 2.04.50 2.02.97 2.16.86 2.21.58 2.30.49 2.46.18 3.06.32 3.13.57 3.26.72 4.00.64 4.45.09

lOOm medley 1.00.89 .59.53 .59.29 1.04.08 1.05.73 1.13.49 1.14.65 1.19.43 1.39.26 1.37.94 1.30.64 2.31.63
eUf.rec.as LEN .56.90 .58.09 .59.29 1.01.95 1.03.22 1.07.66 1.09.59 1.13.81 1.16.79 1.26.25 1.25.36 1.48.40 1.56.26
wor1dfec. as FlNA .56.90 .57.84 .59.11 1.00.54 1.02.99 1.04.97 1.08.00 1.09.93 1.15.61 1.19.43 1.24.90 1.35.31 1.51.87 2.32.79 3.33.98

200m medley 2.15.36 2.08.41 2.08.21 2.21.78 2.25.73 2.35.88 2.46.57 2.57.06 3.46.62 3.45.63 3.41.85
eUf.fec.as LEN 2.09.06 2.06.15 2.08.21 2.13.04 2.22.11 2.28.22 2.33.95 2.47.64 2.49.10 3.00.88 3.12.01 4.36.05
world fec. as FlNA 2.05.93 2.05.59 2.08.21 2.10.75 2.16.97 2.25.01 2.27.19 2.35.04 2.49.10 3.00.88 3.10.06 3.35.06 4.21.19

400m medley 4.39.11 4.42.23 4.39.42 5.08.98 5.20.03 5.27.09 5.58.52 6.20.31
eUf.fec.as LEN 4.37.03 4.42.23 4.39.42 4.40.81 4.57.94 5.18.03 5.29.09 6.09.77 6.07.00 6.47.09 7.02.03 10.36.29
wor1drec. as FINA 4.26.79 4.26.74 4.34.06 4.37.02 4.57.34 5.12.31 5.29.09 5.39.12 6.04.40 6.38.98 6.59.68 7.37.58 9.31.75
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short course 100-119 120-159 160-199 200-239 240-279 280-319 320-359 360+
4x50m freestyle
WO MEN 2.01.93 1.57.61 2.06.63 2.36.14 3.07.95 3.15.04

eur.rec. as LEN 1.52.91 1.54.91 2.00.83 2.10.33 2.23.86 2.42.44
world rec. as FINA 1.45.93 1.53.26 1.54.94 2.08.11 2.19.96 2.47.76 4.01.92

MEN 1.39.38 1.45.67 1.50.98 2.04.64 3.01.08
eur.rec. as LEN 1.33.36 1.33.51 1.40.98 1.49.98 1.57.03 2.24.21 3.30.60
world rec. as FINA 1.34.28 1.35.65 1.40.74 1.46.62 1.54.47 2.08.87 2.28.61

MIXED 1.48.23 1.48.00 1.54.88 2.12.53 2.42.05
eur.rec. as LEN 1.43.83 1.46.02 1.50.04 1.58.34 2.13.55 2.23.46 3.26.03
world rec. as FINA 1.41.62 1.44.97 1.47.38 1.54.31 2.06.03 2.22.90 3.03.94

short course 100-119 120-159 160-199 200-239 240-279 280-319 320-359 360+
4x50m medley
WOMEN 2.12.14 2.17.53 2.20.23 2.44.31 3.18.28 3.31.11

eur.rec. as LEN 2.04.54 2.04.49 2.14.62 2.24.72 2.39.75 3.09.93
world rec. as FINA 2.04.54 2.04.49 2.08.46 2.22.41 2.37.58 3.13.50 4.39.75

MEN 1.51.09 2.00.08 2.04.02 2.22.71 3.11.25
eur.rec. as LEN 1.45.84 1.48.61 1.56.94 2.03.32 2.14.80 2.37.45 3.42.08
world rec. as FINA 1.43.12 1.45.01 1.52.42 1.57.07 2.11.79 2.28.34 3.00.90

MIXED 2.02.77 2.06.42 2.10.87 2.34.34 2.49.12
eur.rec. as LEN 1.55.07 1.58.17 2.02.00 2.15.43 2.26.49 2.50.28 3.59.58
world rec. as FINA 1.52.80 1.55.73 1.59.93 2.08.93 2.17.68 2.49.27 3.42.50



AMERSFOORT, NED, 23 september 2001, 25m.binnenbad
1e Nederlandse Masterskampioenschappen Zwemmen voor Teams

AZ&PC Amersfoort sterkste mastersvereniging
door Rob Hanou

Het Masterszwemmen is zo gegroeid dat het de werkgroep
Masters mogelijk leek een NMK voor clubteams te
organiseren. Er was een voorbeeld vanuit Duitsland. Voor
2000 was er nog geen organisator voor deze wedstrijd te
vinden. Omdat uit reacties op het niet doorgaan van het NMK
in 2000 bleek dat er genoeg belangstelling voor zo'n wedstrijd
zou zijn, meldde voor 2001 AZ&PC Amersfoort zich als
organisator aan.
Er is lang gediscussieerd over de samenstelling van een
team, inschrijfgeld en vooral over de puntentelling, want de
prestaties in verschillende leeftijdsgroepen bij het
masterszwemmen moesten vergeleken kunnen worden.
Beslissingen moesten genomen worden om tot bepalingen te
komen zonder dat er ervaring mee opgedaan was. Tegen die
achtergrond mag het eerste op zondagmiddag 23 september
gehouden NMK voor clubteams in het Sportfondsenbad
Amersfoort als zeer geslaagd beschouwd worden. Het was
een vlotte, gezellige en onder leiding van scheidsrechter Aton
Demuth gladjes verlopende wedstrijd, waarin goede tijden
gezwommen werden met enkele NMR's. Het bijzondere van
de wedstrijd was dat je als individuele zwemmer met een
relatief klein ploegje als team kon aantreden, wat inspirerend
werkte om het uiterste uit jezelf te halen, want iedere
seconde telde. Dat moest ook wel, want het de meeste
zwemmers moesten vijf tot zeven keer de startblokken op,
wedstrijden met een laag uithijggehalte dus.
Uiteraard zullen de bepalingen na deze eerste keer nog eens
kritisch bekeken worden. De belangstelling voor deze keer
met 11 verenigingen en 15 teams mag de volgende keer
zeker verhoogd worden. Een lagere drempel voor de
teamsamenstelling - aantal teamleden en geen verplichting
meer dat een team uit zowel dames als heren moet bestaan -

kan daarbij een hulpmiddel zijn. Natuurlijk zal de mening van
de deelnemers zelf ook gehoord worden. Reageer dus naar
de organisatie en werkgroep Masters als je ideeën hebt over
hoe het nog beter kan.

--------------
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Gastheer en organisator AZ&PC Amersfoort was zowel
kwantitatief, 4 teams, als kwalitatief het sterkst.
Het sterkste team, bestaande uit Edwin van Norden, Petra
Frowijn, Françoise Heijdeman, Loekie van Huissteden, Atie
Pijtak, Henk Koelewijn, en Peter Meerveld had ingeschreven
onder de naam "Kiwi's", wat een verwijzing inhield naar de
deelname aan de a.s. Wereldmasterszwemkampioen-
schappen in Nieuw Zeeland. Zij maakten de verwachtingen
waar door te winnen met een ruime voorsprong van 141,32
punten. Om de tweede en derde plaats werd gestreden
tussen de verenigingen Oceanus uit Aalsmeer ( Gré de
Smidt, Johan van de Aardweg, Jeltje van Bergen, Rob

~rint Jaargang13.nummer5

Hanou, Laura Staal, Ronaid en Margriet Grove) en HZ&PC
Heerenveen. Na vijf nummers bedroeg het verschil tussen
deze twee clubs slechts 0,1 punt. Daarna wisten de
Aalsmeerders wat uit te lopen en een tweede plaats te
behalen met 1999,60 punten. De Friezen (Max van Gelder,
Jan v.d. Heide, Pieter Ponne, Pia v.d. Molen, Henriëtte de
Boer en Henny v.d. lande) lieten 1968,02 noteren.
Alle teamleden van de eerste drie ploegen ontvingen een
medaille.

Het evenement werd afgesloten met een voor iedere
deelnemer, jurylid of vrijwilliger, gratis oriëntaals buffet.
Het begin van een hopelijk lange traditie is ingezet.

Opvallende individuele prestaties werden geleverd door
4x50m vrije slag mixed:
HZ&PC HEERENVEEN 200+ 2.11.69 NMR
Max van Ge/der (35.41), Jan v.d. Heide,
Pia v.d.Mo/en, Henriëtte de Boer
OCEANUS 240+ 2.32.75 NMR
Gré de Smidt(0.51.03), Je/tje van Bergen,
Rob Hanou, Johan van de Aardweg
100m vrije slag
030+ Lidia van Bon AZ&PC
H40+ Harry Dokter Swol 1894
SOm schoolslag
H30+ Haraid Matla PSV
100m wisselslag
H35+ Edwin van Norden AZ&PC 1.00.57

1.00.58
1.01.98

31.44

-.

4xSOmwisselslag mixed:
OCEANUS 200+ 2.29.41 NMR
Je/tjevanBergen(0.48.06), Rob Hanou,
Margriet Grove, Rona/d Grove
SOm vrije slag
080+ Gré de Smidt Oceanus
100m schoolslag
080+ Gré de Smidt Oceanus
200m wisselslag:
H35+ Edwin van Norden AZ&PC 2.14.08
045+ Ati Pijtak, AZ&PC 2.49.17 NMR
065+ Jeltje van Bergen, Oceanus 3.44.18 NMR
H75+ Max van Gelder, Heerenveen3.42.63

~

50.13

2.31.64 NMR

UitslaÇl Nederlands Mastersteamzwemkampioenschap:

1. AZ&PC 1 De Kiwi's 2140,92
2. Oceanus 1999,60
3. HZ&PC Heerenveen 1968,02
4. Swol1894 1939,81
5. PSV 1911,06
6. De Amer 1909,16
7. aid Dutch 1828,88
8. AZ&PC 2 SalaMasters 1821,62
9. De Meeuwen 1817,29
10. Zegenwerp 1814,88
11. De Haaien 1806,31
12. Start'99 1733,97
13. AZ&PC 3 Splash 1469,79
14. Oostdobbers 1005.84
15. AZ&PC 4 New !!! 0970,31

"'I

..
De volledige uitslagen zijn te vinden op: ~_nmk.club.tip.nl
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lan Thorpe Describes His Feelings About Terrorist Attack --September 22,2001

By lan Thorpe (bron: www.swiminfo.com/lane9/news)

Sept. 22. WE have ncw all geen the horritic pictures trom
New Vork and America, spoken to triends and tamily about
this terrible tragedy and had a tiny amount ot time to ponder
the inconceivable.

I experienced New Vork. I'm not happyabout the tact that I'm
able to write about it today - gratetul, but not happy. It not tor
it, I would ncw be travelling, mixing a little business with
pleasure. My travels ware a high priority tor me, it gave me a
chance to unwind and Iet my hair down.
Now as I git and think about the trip I was to make, it is not
important, it doesn't matter. I tind it amazing that in the blink
ot an eye my lite changed around me. My thought process
changed, as did my priorities. I look a look at my lite and wh at
I prioritised as being important ... it was scary.
I then thought about what I have put off, and even scarier,
what I had put on instead. I think we all delay things until
tomorrow, and ene day there isn't going to be a tomorrow.
I questioned myselt, why? Why did it take me and ethers
around me to experience an event like this to wake up and do
what's right tor ourselves and these important around us, gat
back to the important things in lite?
Why?
I began my travels arriving in New Vork late Monday evening.
The Greek taxi driver who was driving a triend and me to our
hotel was bragging about how graat the weather had been.
lronically, it started to peur. I don't mind sitting in traffic in
New Vork - it means that without looking like a tourist you can
look up at the amazing skyline that towers and engults you.
New Yorkers don't look up at the buildings.
I awoke early the tollowing morning just in time to go tor a run
and a walk betere my day really gat under way. I ran trom my
hotel trom midtown to Central Park, and by the time I gat
there I was surprised by what an incredible day it was. I
proceeded to run downtown trom the park. I then walked
(swimmers cantt run!). I was feeling the energy ot New Vork,
something I can't explain nor could anyone alge, without
experiencing the city.
I continued to walk.further and turther downtown. I reached

the WTC plaza and looked to the sky in awe. These twin
towers ware incredible, a deftning landmark in the capita I ot
the world.
I walked back to my hotel to gat Michelle Flaskas, my
manager's wite. We ware looking at going to the top ot the
tower on this particular day.
I had been to the top ot the tower, but not on a day like this. I
hurried Michelle to gat ready to beat all the paapje and
queues. As Michelle gat ready, I went back to my room and
haphazardly turned on the television, to see ene ot the twin
towers on fire and th en the next to be struck by aplane.
I quickly ran to Michelle's room to teil her to turn on the TV,
only in time to haar the President announce this disaster as a
terrorist attack. We watched in disbeliet as these monuments
to man burnt and bellowed smoke like two giant chimneys.
I could not tully comprehend that what was on TV was
outside my hotel and down the straat. It was, in soma way,
that I was involved in this news broadcast because I was in
New Vork.

New Vork is usually a brash, harsh place where most paapje
seem single-minded. It is a place which most outsiders could
misunderstand without experiencing it.
It is a place where you can he, teel or try to be anything that
you want. -
I sawa city change. I saw the goed that shone trom these
that are always criticised. New Vork was like a small country
town ot millions. Paapje Game together, everyone supported
ene another. Everyone responded to
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a disaster with a level ot the highest distinction in human
nature and love; love tor each ether, supporting these who
had loved ones lost or known someone involved in this

tragedy.
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The buildings ware so large that everyone in New Vork knew
someone. They ware a sign ot the strength ot capitalism.
Maybe they weren't big enough as a symbol ot the graat
paapje and the spirit that they showed in New York.
The tlow ot people that streamed north trom the devastation
was like a school ot tish, one tollowing the ether. There ware
so many taces - in any ether circumstance toe many to look
at - yet on that ene day, each ene a lasting memory in my
mind.

Dne thing that really sticks out in my mind was the night I
went down to Union Park on 14th Straat. There ware
hundreds [later in the week it became thousands] ot people
there, lighting candles in remembrance and in respect ot
these lost. Paapje singing songs to lighten the moed a little
and to help everyone to coma together.
But it was the individual messages people ware writing, soma
advice to the President, ethers hatred towards these
responsible tor this act ot terror, but mostly little thoughts ot
wisdom.

This was capped oft by a very emotional sight when tour New
Vork firetighters walked past. Paapje rose to their teat to give
them a standing ovation. I joined the clapping and cheering,
while soma cried in appreciation tor their fighting spirit and
courageous, selfless acts.
I had geen now the best New York had to offer. It wasn't the

breathtaking skyline, it wasn't Wall Streel, it isn't anything that
you can build. It was humans themselves and the human
spirit that we can all show.
I cannot understand completely what paapje are going
through. I was simply there, not involved, just present.
I hope that ene day we can share in the tact that this wil!
never happen again.
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Now is certainly a time tor justice, but not revenge.

Dur thoughts are with these who have been lost in th is
tragedy and our hearts go out tor all the Australians who have
lost, and to our brothers and sisters around the world who
have alg~ lost.


