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De basis voor het EKZwemmen volgend jaar

werd bijna acht jaar geleden gelegd in Sydney,

Australië. Cees Rein van den Hoogenband

- inderdaad, de vader ván - zat wat te pra-

ten met Margot Vliegenthart, destijds staats-

secretaris van Sport. "Natuurlijk ging het ook

over de successen van Pieter. Margot vroeg

me: 'Als ik tien miljoen budget zou hebben

om te investeren in topsport, wat zou je me
dan adviseren?' Ik zei: steek het dan in ac-

commodaties:'

Terwijl de kuil voor het hypermoderne wed-

strijdbad van de Tongelreep bij wijze van

spreken nog moest worden gegraven, werd

het tijd voor de vervolgstap. "Bij een topac-

commodatie hoort een topevenement': zegt

Van den Hoogenband. "Dus hebben we ons

gekandideerd voor de Europese Kampioen-

schappen Zwemmen. We kregen het toe-

gewezen, omdat we een superzwembad in
aanbouw hadden:'

Televisie

Hoewel ze in Eindhoven aardig wat erva-

ring hebben met het organiseren van grote

zwemwedstrijden, is het EKandere koek. Zo'n

600 tot 800 zwemmers, zestig schoonsprin-

gers en zestig synchroonzwemmers worden

gevolgd door pakweg 500 journalisten. Alles

komt rechtstreeks op televisie in 46 landen,

waar 150 miljoen kijkers over de schouders

van de organisatie en de 3.000gelukkigen op

de tribune mee kijken. Dat vereist een strakke

planning tijdens het toernooi. De mediabe-
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langstelling is zo groot, omdat het toernooi
voor veel zwemmers de laatste kans is zich

te kwalificeren voor de Olympische Spelen,

later in het jaar in Peking.
Het is de tweede keer dat Nederland een EK

Zwemmen organiseert. Eerder gebeurde dat

in 1966 in het voormalige openluchtzwem-
bad Den Hommel in Utrecht, waar Nederland

trots was op Ada Kok en Erica Terpstra. Maar

de organisatie van nu is niet te vergelijken

met die van destijds. De eisen aan het zwem-

bad en de organisatie zijn navenant geste-

gen met het sportieve niveau.

Stichting

Na toewijzing van het kampioenschap aan

Eindhoven werd de Stichting EK opgericht.

Henny Smorenburg - die ook mede leiding

gaf aan de organisatie van het geslaagde
voetbal-EK Euro 2000 - neemt hierin het

voortouw. Hij geeft leiding aan een organi-

satie met meer dan duizend vrijwilligers die
het EKtot een zwemfeest moeten maken.

De organisatie is onderverdeeld in teams

die zorgen voor talloze deelaspecten, zoals

Een leven in het teken van zwemmen

Tijdens het EK Zwemmen in 2008 is vrijwilliger Harold Matla (39) medeverantwoordelijk

voor het goede verloop van de wedstrijden: de starts op tijd, de lijnen in het bad en de

kledingbakken keurig op hun plek. Harold is een van de ruim duizend 'zwemgekken' die

het toernooi mogelijk maken.
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~ catering, onderkomens voor de zwemmers,
transport, de accommodatie en het promo-
tiedorp. Maar ook parkeren, het begeleiden

van juryleden, vlekkeloze huldigingen en alle
rituelen achter de coulissen. En r;]atuurlijkzijn

er mensen die ervoor zorgen dat de lijnen in

het prachtige zwembad er superstrak bij lig-
gen. Van den Hoogenband: "Het gaat zeker

lukken. En als IOC-voorzitter Jacques Rogge
en Kroonprins Willem-Alexander besluiten

langs te komen, zijn wij op hun komst hele-
maal voorbereid:'

Generale repetitie

De Dutch Open Swim Cup 2007, die ook in
de Tongelreep wordt gehouden van 6 tot en
met 9 decembel"r is een soort van generale
repetitie, compleet met televisie-uitzendin-

gen, tijdwaarneming en persbegeleiding. Van
den Hoogenband: "Ach,ik ben ook maar een

vrijwilliger.Als je zoiets als dit tot stand wilt
brengen, is het zaak goede mensen om je
heen te hebben. En dat is uitstekend gelukt:'
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Het leven van Harold draait voor

bijna 100 procent om het zwem-
men. Natuurlijkzijn zijn echtge-
note Liselotte en zijn zoontje
Milco(net een jaar) ook belang-
rijk.Maar niet voor niets heeft
hij Liselotte ontmoet tijdens
een zwemtoernooi en zit Milco

inmiddels op babyzwemmen. Je

kunt er niet snrl genoeg bij zijn.
Harold is in het dagelijks leven

IQ-er in Utrecht, in dienst van
Capgemini. Maar als zijn werk-

tijd erop zit, neemt thuis in
Eindhoven het zwemvirus bezit
van hem. Alsvoorzitter van de

mastersafdeling van PSV,als
trainer van studenten of om zélf

te trainen, altijd nog drie tot vier
keer in de week.

Voor Harold is het organiseren
van zwemwedstrijden gesneden

koek. Zijn het niet de onderlinge
wedstrijden van PSV,dan wel

de nationale Masterskampioen-
schappen. "Eigenlijk maakt het

niet uit of Marleen Veldhuis en

Pieter van den Hoogenband in

het water liggen of een klas met
schoolkinderen. In essentie is

het ongeveer gelijk': zegt hij.
Toch worden de EKvan 2008 iets

speciaals. 'J\11es moet straks echt
perfect en goed getimed zijn. De

rugslaglijnen moeten er op het
goede moment hangen, maar
ook weer op tijd weg zijn,omdat
de televisie daar anders last van
heeft. We hebben daarom nauw

contact met de jury,met de
sporters en met de rest van de
organisatie. Alle radertjes moe-
ten in elkaar passen:'
Harold doet dit niet alleen: "We
beschikken over een breed ei-

gen kadel"rveel vrijwilligers heb-
ben zich al aangemeld. Derest
halen we uit het brede netwerk

van Eindhovense studenten en

zwementhousiastelingen uit het
hele land:'


