
Rare golven' spelen Zeeuwse
zwemmers in de kaart
:lli::r:r,;:r, - De zwemtocht tussen Dishoek en Zou-
telande kreeg gisteravond enkel Zeeuwse
winnaars. Jan Brink (Vtissingen) zegevierde
bij de mannen, Simone de Rijcke (Hulst) bU

de vrouwen en Rinke Hiel (Hutst) en Renske
Boogert (Ovezande) respectievelijk bij de
jongens en meisjes.

Erno Vriens uit Wormer schreef de eerste twee
wedstrijden van stichting Zwemmen langs
Walcheren (Oostkapetle-Domburg en Dom-
burg-Zoutelande) op zijn naam, maar kwam
gisteren niet in het stuk voor. "Er waren rare
gotven'l vond mede-organisator Thierry Potin.

"Dat had gevolgen voor het wedstrijdvertoop."

Zwemmers pakten de verkeerde stroming en
kwamen daardoor op achterstand te liggen.
Daar profiteerde Jan Brink van. Hij was vori-
ge week in ZouteLande al de beste Zeeuw op
de vijfde ptaats, maar was dit keer de sneLste

overatl. Hij bteef ook Simone de Rijcke voor.
"Al moest hij daar nog wel even voor sprinten,
hoor'l [achte Potin.

Lier, 39.20; 3. Desiree Emmen, 40.40.
Brink finishte in 37 minuten en 57 seconden, Jongens. 1. Rinke Hiel,39.30.
precies twaatf seconden eerder dan De Rijcke. Meiden. l. Renske Boogert,43.29

Voor de Hulster zwemster betekende het wel de
tweede overwinning op rij bij de vrouwen. Zij
bteef Amy van Lier uit Kaatsheuvel (39.20) en
Desiree Emmen uit Dongen (40.40) ruim voor.

50ste deelname
Vlissinger Brink deelde het podium met Ooster-
houter Nicko Kamphuis (39.22) en ïom van Gits
(39.a5) uit Zierikzee. Lex Hoogendam tegde zijn
bijzondere zwemtocht af in 42 minuten en 51
seconden. De uit Hendrik-ldo-Ambacht afkom-
stige zwemmer werd vooraf gehutdigd, omdat
hij atweer voor de vijftigste keer deetnam aan
een door stichting Zwemmen [angs Watcheren
georganiseerde zeezwemtocht. Het leverde
hem een 31ste klassering op. Votgende week
woensdag staat de laatste zwemtocht in een
serie van vier op het programma, tussen Zoute-
[ande en Vtissingen.

Uitslagen
Mannen. 1. Jan Brink, 37.57;2. Nicko Kamphuis,
39.22;3. Tom van Gits,39.45.
Vrouwen. 1. Simone de Rijcke,38.09; 2. Amy van


