
llamesploeg zwemt
Kanaal heen en weer

door Lieke Jongbloei 
_

WASSENAAR, vrijdag
Als alles_goed gaat, zwemt ergens in de week tusseï U Ë;iB

augustus -de aller-eerste NederÉndse ploeg die "o*lt*i-"iiv,rouwen bestaat het Kanaal tussen Dóver-en Calais;v*;. E;
alsof dat 9n zich nog niet geno-eg is zwemmen ze, vijf *i""t""
nadat ze in Frankrijk aan Iand iijn gekomen, weer terue. Bo_
vendien willen ze op aI deze afstanden een wereldrecordïesti-
gen.

Ambitieuze plannen voor
het team Dutch Ladies First,
met daarin de Wassenaarse
Jasmijn Ruijgrok, dat in trai-
ning is om de oversteek van
tuim 33 kilometer te maken.

,,Het is voor ons allemaal
«ien droom die uitkomt", ver-
L".t! 4" net l8-jarige Jasmijn.
Zij is een van de zes vaite
ewemsters die de enorme uit-
daging aangaan. ,,ïVe zijn al-
lPmaal getraind in het 

-open

water, dus dat gaat het [ro-
bleem niet worden. Ik dènk
dat het vooral de kou is, en
misschien de wind, die ons het
meest in de weg gaat zitten.,,

Borstcrawl
D{ het gel pittige tocht gaat

worden, blijkt uit de berèke-
ningen. Het team denkt de
Franse kust te bereiken bin-
nen 8 uur en 15 minuten. Voor
de terugreis moet dit, vanwege
stromingen, een tijd wordàn
van tegen de 8 uur en 30 minu-
ten. ,,We zwemmen in estafet-
te. Dit betekent ieder een uur
het water in. De slag die we
moeten gebruiken is borst-
crawl."

Voor de lVassenaarse vwo-
leerlinge die over een paar we-
ken eindexamen doet, zijn het
pittige tijden. ,,Nu het-weer
wat beterwordt, kan ikgeluk-
kig hier vlakbij inijn huïs veet
trainen in de zee. Maar om
echt in vorm te zijn moet ik
veel zwemmen en oefenen,

met name in zout water,,, ver-
telt ze enthousiast.

De dames moeten zich eerst
officieel kwalificeren, volgens
de regels van de The Chaínel
Swimming & Piioting Federa-
tion. Zo moeten ze twee uur
lang non-stop in een zwembad
heen en weer zwemmen.

De dames zijn ook druk in
de weerom geld in te zamelen.
Alles wat overblijft, gaat naar
Spieren voor Spieren.


