Corry Schimmel was bij de dames een klasse apart.
10 e 2 km zeezwemtocht 20 juli 1957
Enorme belangstelling bij 2 km zwemtocht.
Het leek zaterdag wel feest op de nieuw haven. Na de enorme drukte die de eilander boten verwerkt
hadden op deze topdag in het seizoen, verzamelden honderden toeschouwers zich op de walkant om de
start te zien van de 2 km zwemtocht over zee. Bussen uit Amsterdam en Groningen voerden de
deelnemers aan die deze keer de loods van de S.S.M. op het Dok als kledinggelegenheid hadden. En tegen
de tijd dat de zwemmers en zwemsters in hun veelkleurige kledij zich verzamelden op de postbootsteiger,
krioelde de gehele buitenhaven van alle soorten vaartuigen waaronder de reddingboot, de Vliestroom en
de boot van de waterpolitie met verscheidene vissersvaartuigen die de zwemmers zouden vergezellen op
hun tocht naar het Harlinger zwembad. En het was werkelijk een imposant gezicht om na een fors
startschot de 230 deelnemers een koene duik in het water te zien nemen waarin in een ommezien een
krioelende massa lichamen spartelde als visjes na een goed gelukte trek in een ,,totebel “. En even
imposant was het ontegelijk een grote vloot van schepen en scheepjes naar de haveningang te zien varen
voor een soort van vlootparade om de kop van de Zuiderpier terwijl intussen de snelste zwemmers en
zwemsters zich uit de wriemelende massa los maakten en de zwemmers voor hun genoegen zich rustig
lieten afzakken totdat de spartelende kluwen zich tot een lange sliert had uitgerekt. Even dreigde stagnatie
toen een der schepen zich aan de verkeerde kant van de zwemmers bevond en bij de pier, vlak voor de
kopzwemmers moest oversteken, het ging echter nog goed.
Met een rustige en gelijkmatige crawlslag had de bekerhouder van de vorige keer de Leeuwarder Jaap de
Jong zich reeds aan de kop genesteld. Inmiddels was het bij het zwembad een drukte van belang om de
deelnemers te ontvangen en te zorgen dat ieder weer zijn eigen kleren kon krijgen. En niemand zal het uw
verslaggever die eerst in de open vlet van de waterpolitie de tocht zou volgen maar op het laatste moment
plaats moest maken voor belangrijker functionarissen, kwalijk nemen dat hij daar een binnenpretje had.
Want de naderende vloot werd nagenoeg aan het oog onttrokken door een stortbui waarvan alleen de
zwemmers die toch al nat waren, geen last hadden maar verder alle onbeschutten zonder aanzien des
persoons als verzopen katten bij de finish deed arriveren. En toen de bui optrok naderden daar reeds de
eersten Jaap de Jong voorop maar vlak naast hem een andere badmuts waaronder zich bij aankomst het
prachtig- soepel zwemmende slanke Bussemse meisje Corrie Schimmel bleek te bevinden. En alleen aan
het feit dat Jaap de Jong links en Corrie Schimmel rechts van hem zwom had het sterke geslacht een nog
onbedreigde zege te danken want de stroom was oorzaak dat de deelnemers van het haad iets afdreven
waardoor de meeste rechtsen iets meer moesten opzwemmen. Een prachtige prestatie van het Bussumse
meisje dat de beker van haar clubgenote Jans Koster kon overnemen en nog royaal binnen het half uur
finishte. Met nog behoorlijke achterstand kwam als derde Jacob de Jong die ook een prachtige race zwom.
Daarna kort na elkaar een zevental heren en als tiende en elfde arriveerden gelijktijdig weer twee Robben
zwemsters die echter onopgemerkt uit het water stapten omdat de aandacht zich op dat moment
concentreerde op enige deelnemers die aan de verkeerde kant van de routevlag zwommen. Dit incident
veroorzaakte later nog enige meningsverschillen tussen deelnemers en officials die deze keer toch al niet
te helder waren en later met behulp van hun duivenklokken een hele toer gehad zullen hebben om alles
weer in het rechte spoor te brengen.

Bij de Harlinger deelnemers deze keer een paar nieuwe gezichten. De winnaars van de vorige keer Tineke
Nauta en Jan Soer waren niet van de partij, als eerste Harlinger arriveerde nu IJme de Vries, terwijl Bettie
Veltman zich als eerste dame meldde. Opvallend is echter steeds nog het grote verschil tussen de
Harlinger deelnemers en die van buiten.
De uitslag:
Heren 1
2
3
4
5

Jaap de Jong
Jacob de Jong
Jimmy Richards
Koos de Jong
Piet ten Thije

Dames 1 Corry Schimmel
2 Hennie v/d Velde
3 Mary Landeweert
4 Tineke Lagenberg

LZO
FZC 54
Dolfijn
LZO
LZO

Leeuwarden
Franeker
Amsterdam
Leeuwarden
Leeuwarden

29.26
30.32
30.40
30.51
31.44

’t Gooi
Robben
Robben
’t Gooi

Bussum
Hilversum
Hilversum
Bussum

29.42
33.44
33.44
35.45

Harlinger heren

1 Yme de Vries
2 Henk Steenbergen
3 Melle Scheffer

42.53
43.33
44.03

Harlinger dames

1 Bettie Veltman
2 Corry Overzet
3 Griet Lubbers

49.46
50.33
50.52

Clubprijs heren LZO Leeuwarden, dames ’t Gooi Bussem.
Bron: Harlinger Courant 23 juli 1957.

