
Knappe rentree Anita Smits
door Dorine Pennings

ZWEMMEN - Nadat Anita Smits
bijna twee jaar geleden wereldkam-
pioen op de vlinderslag was gewor-
den, heeft zij door een schouder-
blessure nauwelijks nog kunnen
zwemmen.
In het Pieter van den Hoogenband-
stadion in Eindhoven wilde de
zwemste.r van DIO op het Neder-
lands kampioenschap voor mas-
ters voorzichtig de draad weer op-
pakken.
Anita Smits: ,,Ik ben nog volop
aan het revalideren maar wilde
eens kijken of ik weer wedstrijden
aankan. De vlinderslag laat ik nog
even voor wat die is en daarom
zwem ik nu alleen nummers waar
ik niet sterk in ben."
Toch resulteerde dit meteen al
weer in een zilveren plak op de 5o
meter vrij bij de categorie 4o+: ,,Ik
zwom verrassende tijden en dat le-
verde ook nog een medaille op. Ik
voel me sterk en heb aan dit kam-
pioenschap een goed gevoel over-
gehouden."
Clubgenote Jolanda Post mocht
tweemaal het podium beklimmen,
zij werd tweede op de 5o meter
vlinder (:o.Ez) en derde op de 5o
meter vrij (zl.gz) blj de zo+.
De masters van De Biesbosch-
zwemmers namen zes titels mee
naar Werkendam, ondanks het
ontbreken van Harry Cornet, die
vorig jaar nog goed was voor liefst
zeven maal goud.
Marjo Goelema-Kok zette met
36.4o een Nederlands masterre-
cord op de 5o meter school bij de

50 meter vriie slag in de categorie 40+.

40+.
Sabrina Amperse-Boekhout was
bijde 3o+ de snelste op de 5o me-
ter rugslag (lt.rz).
WK-gangers Arjon de Bok en An-
nette Wijnja Visser pakten samen
ook nog eens vier titels bij de 4o*
en 45+.
De z5+ mastervan SBCzooo, Rem-
co van Althuis, veroverde op de
lange afstanden tweemaal het
goud. Op de 8oo meter vri;' in

9.19.31 en op de r5oo meter in
17.54.42.
Robin Prins mag zich bij de 5o*
Nederlands kampioen noemen op
de roo meter rugslag $.r9.zz).
Lange afstandszwemster Desirée
Emmen pakte geen titels maar
keerde terug naar Dongen met
driemaal zilver (8oo meter vrij,
1oo en 2oo meter rugslag) en één-
maal brons (5o meter rugslag).
Mastervereniging Old Dutch lever-
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de zoals gebruikelijk weer een aan-
tal kampioenen.
De benjamin van de club, Karin
van den Heuvel, was bij de 45* de
snelste op de r5oo meter vrije slag
en de zoo meter vlinder.
Matty van der Veen, Annie de
Vos, Truus Ruiter en Nico Baay
rnochten samen in totaal negen-
tien keer het gouden eremetaal
omhangen bij de 65-, 70- en

75-plussers.

Anita Smits maakte in Eindhoven voorzichtig haar rentree en veroverde meteen weer een zilveren medaille op de


