
ZWEMMEN Indrukwekkende oogst Biesboschzwemmers op NK masters korte baan in Nijverdal

een zilveren medaille.

cord op de 5o meter schoolslag

GS.8s). Verder was ze op de roo
meter schoolslag (r.2o.39), de zoo
meter schoolslag (2.58.8r) en 50
meter vlinderslag (33.9r) de snelste
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in haar klasse. Op de 5o meter
vrije slag (zS.S:) eindigde Goelema
als tweede, maar was ze wel de
snelste Nederlandse. De winst
ging naar een Russin.

De overige medailles werden, ge-
wonnen door Arjon de Bok. Hij
was goed voor het zilver op de 5o
meter vlinderslag (29.6$ en het
brons op de roo meter rugslag
(r.rr.z:) bij de mannen 4o+.
De Warande uit Oosterhout had
drie zwemmers in de categorie
20+ aan de start in Nijverdal.
Desirée Emmen was twee keer
goed voor goud. Op de 5o meter
rugslag eindigde ze in 3r.9o. De
zbo meter rugslag legde ze af in
2.26.92. Bij de mannen eindigde
Pieter Peijnenburg op de zoo me-
ter schoolslag als tweede (z,lS.8S).
Voor SBC zooo legde Erik van der
Wal (35+) op de r5oo meter vrije
slag de hand op de eerste plaats in
zo36.zt. Op de 8oo meter vrije
slag eindigde hij als tweede in
1o.53.5o.
Margot Stenveld kwam bij de vrou-
wen 25+ aan de start op de r5oo
meter vrije slag. Zij tikte aan na
19.14.92, wat haar een tweede
plaats opleverde. Op de 4oo meter
wisselslag eindigde Stenveld derde
(s.:s.8o),
Remco van Althuis kreeg vier keer
een medaille omgehangen. In de
categorie 30+ zwom hij op de 8oo
meter vrije slag (9.or.64) en de
15oo meter vrije slag (g.zz.$)
naar een tweede plek. Op de zoo
meter vrije slag (2.o3.24) en de 4oo
meter vrije slag (4.22,58) tikte hij
als derde aan.
De zwemmers uit Breda zwom-
rnen ook nog drie estafettes, waar-
mee ze twee zilveren en een bron-
zen medaille wonnen.
Susanne van der Linden van DIO
uit Etten-Leur behaalde in de cate-
gorie z5+ de derde plaats op de
2oo meter schoolslag (2.5o.89).

Zes keer goud Annette Wiinia
o Gouddelver Annette Wijnja

wint al haar wedstrijden.
o Biesboschzwemmers dertien

maalop podium.
o TWee keer goud voor Desiréé

Emmen (De Warande).
o Vier plakken voor Remco van

Althuis (sBc 2000).

door Sascha Kerschot

ZWEMMEN - Op het NK masters
korte baan in Nijverdal presteer-
den de Biesboschzwemmers uit
Werkendam prima.
Vier zwemmers deden meè aan
het kampioenschap en ze kwa-
men met liefst dertien medailles
thuis.
Ook SBC zooo (Breda), Hierony-
mus (Roosendaal), Warande (Oos-
terhout) en DIO (Etten-Leur) gin-
gen met edelmetaal naar huis.
Tien keer goud, twee maal zilver
en een keer brons. Dat is het resul-
taat na drie dagen zwemmen voor
de Biesboschzwemmers.
Annette Wijnja-Vissers was goed
voor liefst zes van de tien gouden
medailles. Haar score was zes op
zes, want op al haar gezwommen
aÍÈtanden tikte ze als eerste aan. In
de categorie 45+ was ze de snelste
op de 5o meter vrije slag (3l.16), de
2oo meter vrije slag (2.29.67), de So
meter schoolslag (39.58), de roo
meter schoolslag (.25.76), de zoo
meter schoolslag (3.o4.84) en op
de zoo meter wisselslag (2.52.o5).
Haar ploeggenoot Marjo Goele-
ma-Koek deed het uitstekend in
de categorie 4o+. Zíj won vier
maal goud, eenmaal zilver en ver-
beterde het Nederlands mastersre-

Marjo Goelema (links) en Annette Wijnja, de twee 'gouddelvers'van De
Biesboschzwemmers. De masters waren samen goed voor tien gouden en


