Harry Cornet is verknocht aanwater
door Dorine Pennings
ZwEMMEN - Het open Nederlandse
masterkampioenschap is hét jaar-

lijkse zwemfeestje voor Harry Cornet. Vorig jaar kwam hij met zeven gouden medailles thuis in
Werkendam en ook dit weekeinde
gaat hij er voor in Terneuzen.
,,Het wordt natuurlijk lastig om
dat aantal van zeven te evenaren,

maar ik voel me fit."
Cornet is op 4o-jarige leeftijd nog
vijf keer per week in het zwembadwater te vinden. Opgegroeid in
een schippersgezin was hij zijn hele jeugd omringd door water:
,,Zwemmen heeft me altijd al getrokken. Maar alles met water
vind ik goed, of het nu zwemmen
is, duiken of surfen."
Pas op r5-jarige leeftijd kon de
Werkendammer serieus gaan sporten. Meteen in zijn eerste jaar als
wedstrijdzwemmer ging het lekker. Deelname aan het Nederlands
kampioenschap lag binnen zijn bereik. Het jaar daarop riep de plicht
op het binnenschip en moest Cornet het zwemmen op een laag pit-

Harry Cornet: 'lk was een subtopper. lk zwom finales, maar daar bleef het ook bij.'

je zetten. Toen de Biesboschzwemmer daarna weer voluit aan de bak
kon, volgden er finales op het NK:
,,Ik was een subtopper. Ik zwom finales, maar daar bleef het ook bij."
Cornet koos voor de wal en begon
zijn eigen bedrijf Het lukte hem
zijn 65-urige werkweek te combi-

Nog altijd kan de veertiger goed
meekomen met de jongere garde.
In de zwemcompetitie staat hij
zijn mannetje en er zijn nog
steeds startbewijzen voor de Brabantse kampioenschappen, In juni
staat zelfs het WK voor masters in
Italië op zijn programma.

neren met zo'n tien uur training.
Meer kon zijn vereniging De Biesboschzwemmers niet bieden.

ter pieken op het NK: ,,Ik voel me
fit en voel dat het goed zit. Maar

Maar eerst

wil de Biesbosch-mas-

het is wel een open NK en ik weet
echt niet wat ik bijvoorbeeld van
de Russen moet verwachten. Ik
zwem ook voor mezelf Ik ben liever tweede met een goede tijd,
dan winnaar van het goud met
een mindere."
Cornet start op de 5o, too en 2oo
meter schoolslag, 5o, 1oo en 2oo
meter vrij en 1oo meter wissel. Andere medaille-kandidaten uit de re-
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gio tot en met de categorie 45*
zijn onder anderen: Desiree Emmen (zo* De Warande), Margot
Stenveld (zo+ SBC zooo), Remco
van Althuis (25+ SBCzooo), Nicole
van der Kooij (25* SBCzooo), Arjon de Bok (4o+ Biesboschzwemmers), Annette Wijnja-Visser (45+
Biesboschzwemmers), Karin van
den Heuvel (45+ Old Dutch), en
Phil Trethewie (45+ Old Dutch).

