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Joland~de Roverisnogaltijd'dezelfde
-

, Kampioenen op Dutch
Open Masters in De
Tongelreep Eindhoven.
door Angela van de Paal

11 EINDHOVEN- Over 203 da-
4:. gen hopen Pieter van den'

. Hoogenband en Marleen
- Veldhuishun slagte slaan tijdens
,de Olympische Spelen in ,Peking.
24 Jaar geleden maakte zwemster
Jolanda de Rover furore op dè Spe-
len van Los Angeles. De' Rover
nam toen goud, zilver en brons in
ontvangst. Dit weekend strijdt de
44-jarige kampioene weer om de
medailles. Alleen is het toneel wel
veranderd: De Dutch Open Mas-
ters in Eindhoven.
De insteek is in ar die tijd hetzelf- -
de gebleven: lol 'hebben. Plezier
bracht haar naar de top. Haar door-

- braak kwam tijdens de Spelen van
LA., Spelen die geassocieerd wor-
den met, de Oostblokboycot. Ze
won goud op de 200 meter rug-
slag,.brons op de. dubbele afstand
en zilver met de estafetteploeg op
de 4XlOom wisselslag. Daarnaast
legde ze beslag op twaalf n,ationale
titels en stond ze meerdere malen
op het podium tijdens EK's en
WK's.
Bijna een 'kwart eeuw na dato
staan. haar nationale records'
(lOOin rugslag 1.02.70;200m rug-.
slag 2.12.38)nog steeds. Haar reac-
tie is duid~lijk: "Erg, hè." Het zegt
alles over het huidige niveau,
meent ze, en over de populariteit
van het onderdeeL "Mijn records- ~---

';i~~T'r~ '

jolanda de Rover heeft goud gewonnen op de 200 meter'rugslag op de Spe-
len in Los Angeles. foto Paul Stolk/ANP

staap echt niet scherp. Als je kijkt
naar de huidige we~eldtijden
(59.44 en 2.06.62) stelt het zelfs
niets voor." ,

Toch is tot op heden alleen Hinke-
lien Schreuder in de buurt geko-
men. "Als je kijkt wat er allemaal
verbeterd is, wordt het onderhand

, . tijd dat ik uit de boeken wordt ge-
.zwommen", meent ze. "Wij had-
den geen onderwaterapparatuur
of speciale badpakken. De keer-
punten waren zelfs 'anders. Je
moest eerst met ,de rug de kant
aantikken."
Het was een andere tijd. De Rover

, ging gewoon naar school, zwom
slèchts drie uur per dag (nu is dat
het dubbele) en krachttraining
was amper aan de orde.,En wat te

. zeggen van steun of geldelijke bij-
dragen? 'Olympisch goud is in de
Nederlandse zwemsport een stuk

, blik waard, meer niet', zei De
Rover eerder in een interview. "Ik
-heb niets, geen stuiver overgehou-

. den aan het goud." .
Een jaar trainen zonder het entree-
geld voor het zwembàd te hoeven
betalen, kon er niet eens vanaf. Ze
kreeg van haar kledingsponsor na '

zes jaar een nieuw trainingspak.
Het ging zelfszo ver dat de olympi-
sche ploeg zelf voor de reiskosten
mqest opdraaIen voor het feest dat
ze op Papendal kregep aang~bo-
den. Sponsoring 'stond nog inde
kinderschoenen..

-Hoe anders is het nu. Toch kijkt ze
zonder jaloezie naar de huidige
toppers, voor wie het allemaal zo
goed geregeld wordt. "Ik had niet
willen ruilen. Voor mij hoefde al
die aandacht niet; ik deed het voor
de lol."
Af en toe---komen de herinnerin-
gen naar boven. Als ze door ande-
ren erop aangesproken wordt of
- zoals nu - als de Spelen er weer
aan komen. "Maar normaal denk

ik er amper aan."
De Amstelveense die lesgeeft op
het Roe 'sport 'en bewegen' in
Amsterdam weet de weg naar Het
zwembad nog te vinden. Dochter-
lief zwemt en zelf kan ze het ook
niet-laten. Al staat de sport wel oi'
een lager pitje. "Als ik een dag in
de week in het water lig, is het

I "vee. ' ,

Vanaf vrijdag ligt ze in Eindhoven'
in het water. Dat de tijden die Zf'
zwemt niet meer als vanouds zijn,
maakt de voormalige olympiër-
gangster niet uit. "Dat is geweest
Het is puur voor de gezelligheid.'
Of dát waar is, valt te bezien
Want later vertelt ze luchtig dat ZE
wel even i~ de statistieken heeft ge-

~neusd. "Ik heb gekekennaarde Ne-
derlandse records op mijnJeeftijè
en die moeten haalbaar zijn."
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Dutch Open' Masters

. De Dutch Open Masters gaan
vandaag om 13.30uut van start
in De Tongelreep in Eindhoven.
Morgen en zondag begint de
ochtendsessi€' om 8.00 uur en
het middagprogramma om 13.30""~
uur. In totaal zijn komend week-
end zo'n 750 deelnemers actief,'
waaronder 92,schoonspringers.
Opvallende deelnemer is~een

, 83-jarige Duitser. Daarnaast
staan vijf wereld en tien Europe-
se Masters recorçlpogingen op
het programma..~""" L:'.31'ilfJl!q;.~ 1>~O'- ~-=~ - ,
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