
Cornet pakt weer zeven keer goud
door Dorine Pennings

ZWEMMEN - Het is HarrY Cornet
opnieuw gelukt. Zeven maal van
stàrt gaa* op het oPen Nederlands
masterkampioenschaP en zeven -
keer het goud pakken in de catego-

rie 4o+.-,,Het ging als vanouds",
verklaart de Werkendammer het
evenaren van ziin prestatie van vo-
rig jaar.
Dè'master van de Biesboschzwem-
mers wist in'Terneuzen de eerste
plek te veroveren op de 5o, 1oo en
2oo meter vrij, de 50, 1oo en 2oo
meter schoolslag en de roo meter
wissel.
,Vooral op de korte afstanden lieP
het soed. Over de zoo meters ben
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Iaatste 50 meter verloor ik teveel.
Ik heb duidelijk meer snelheid in
de benen dàn duurvermogen",
analyseert*Cornet ziin vorm van
dit moment.
Het is hem duideliik dat hii nu aan

ziin 'lanse adem' moet werken om
iri iuni Zo goed mogelijk te kun-
neó presteren op het wereldkamPi
oenschap in Italïe.
Cornet was ook verheugd over de
prestaties van zijn clubgenoten bij
de Biesboschzwemmers, Annette
Wijnja-Visser en Arjon de Bok.
wiÍnia zwom na een lange tiid
vaí blessures eindeliik weer klach-
tenvril en was goed voor viermaal
goud'en tweemaal zilver bij de

45+ vrouwen.
T'ra P'nlz rrérrastF dnar tls eer§fe te

eindigen op de 5o meter vfinder-
slag in de categorie 4o+. Ook oP

deJo meter rugslag pakte hij een
gouden medaille. Ziin roo meter
iugslag was goed voor zilver en de
roó méter vlinder leverde hem het
brons op:
'Jonkie' Desirée Emmen ging voor
de eerste keer van staft oP een
masterkampioenschaP. De lange
afstandszwemster nam bij de zo+
driemaal goud (8oo m vrij,loo en

zoo m rugslag) en tweemaal brons
(+oo m vrij en 5o m rugslag) mee
terus naar Donqen.
,,Ik Ëon dit jaariroor het eerst deel-
nemen', vertelt Emmen' ,Van an-
deren wist ik dat er altijd zo'n leu-
ke sfeer heerst op dit kamPioen-
schao. Daarom wilde ik meedoen,

want een 'master'voel ik me noj

niet hoor."
Mastervereniging Old Dutch har

bij de jongeren een uoef in han
dén mét Kàrin van den Heuvel. Z
veroverde bij de 45+ vrouwen dri
keer goud (ioo en zoo m vlinde
en +ob m wissel) en éen keer zil
ver (zoo m school).
SBCzooo-zwemmers Remco val

Althuis en Margot Stenveld viele:
ook in de prijzen. Van Althui
mocht zesmàal het Podium be

klimmen na het behalen van twe
keer goud, rwee keer zilver e

twee keer brons bii de z5+ mar
nen.
Margot Stenveld werd derde oP d
r5oo meter vrij bij de zo-Plusser

met de lange adem.


