
Laatste wedstrijd na zeven jaar 

I Jttje Brada en Piet ten Thije 

wonnen 2 km in Harlingen 
""oen we zeven jaar geleden meldden dat Harlingen vermoedelijk een evene- 

.  ment op sportgebied rijker zou worden hebben we niet verkeerd gezien 
Nadien keken toch Łn de zwemmers en zwemsters uit het gehele land Łn de 

burgerij van Frieslands eerste havenstad aan het begin van het zwemseizoen 
al uit naar de prachtige zeezwemwedstrijd die zijn start heeft bij de Kraussteiger 

steiger in de haven en de finish bij het zwembad Het kwam dan ook de aanwezigen 

wezigen bij de prijsuitreiking als een koude douche op het lijf toen de mentor 
van de wedstrijd de heer B v d Gaast met de mededeling kwam dat het wel 

eens de laatste tocht kon zijn geweest in verband met de moeilijkheden die er 

op financieel gebied waren gerezen 

Als bestuurslid van de kring 
Friesland 

land van de KNZB en als zwemmer 
sprak daarna namens dezen de heer 
Chr Doorenbos er zijn spijt over uit 

dat er misschien een einde zou moeten 
komen aan deze unieke zwemtocht 
Hij verzocht het bestuur van de Vikings 

kings wanneer het al zo ver zou komen 
hun organisatorische ervaringen ten 

dienste te willen stellen van eventuele 
andere langebaanwedstrijden in de 

provincie Franeker o wil ook wel 
eens een langebaanwedstrijd zien bijvoorbeeld 

voorbeeld 
Dit laatste was evenwel allerminst 

naar de zin van de heer Frölich die 

als ingezetene van Harlingen en 

tevens ook als deelnemer een warm 
pleidooi hield om al het mogelijke te 
doen Harlingen deze wedstrijd te laten 
behouden Hij zou het een schande 

vinden wanneer men om de genoemde 

noemde moeilijkheden de gekweekte 
goodwill zou overdragen aan een 
andere stad 

De wedstryd 

Wat de wedstrijd zelf betreft kon 

Zaterdag al voor het startschot door 

burgemeester JNauta was gelost worden 
uitgemaakt wie de winnaars zouden 
worden Want noch de eerste drie 

dames noch de eerste drie heren van 
verleden jaar hadden zich dit keer 
laten inschrijven terwijl ook andere 
langebaancracks uit �Holland niet 

acte de precence gaven Piet ten Thije 
had het dus gemakkelijk en zijn clubgenoot 

genoot Jacob de Jong die meer en 

meer van zich laat horen verwees de 

Groninger favoriet Piet Elzenga nog 
juist van de tweede plaats Van de 
dames was Yttje Brada verreweg de 

snelste met ruim verschil op no 2 

Van de 151 gestarten moeten er 10 

heren de strijd staken 

Zoals gebruikelijk geven we hieronder 

onder de resultaten van de eerste 25 

aankomenden 
1 Piet ten Thije LZO Leeuwarden 

29 min 31 sec 2 Jacob de Jong 
Leeuwarden 30 min 1 sec 3 Piet 
Elzenga ZCG Groningen 30 min 9 

sec 4 Ab Swijghuizen Dolfijn 
Amsterdam 32 min 34 sec- 5 Car 
Boonstra LZO 33 min 11 sec 6 Piet 
Ham Bruinvisen Den Helder 34 min 
38 sec Yttje Brada LDZ Leeuwar- Leeuwaraen 

aen ói min 47 sec 8 Jacob Eerligh 
LZO 34 min 58 sec 9 Bram Weemhoff 

hoff Bruinvissen 35 min 36 sec 10 
Ru Holtes Dolfijn 36 min 18 sec 11 
Wim Visser LZO 36 min 29 sec 12 
A Brouwer Aalsum bij Dokkum 36 
min 31 sec- 13 H Barens Heemstede 
36 min 33 sec 14 Piet Jongepier 
Bruinvissen 36 min 46 sec 15 

Ab’ 

Scholte Bruinvissen 36 min 50 »ec 
16 Henk Kuik Dolfijn 36 min 54 sec 

’�’ 

17 May Kerker HDZ Amsterdam 36 
min 59 sec- 18 Chris Doorenbos Gr 
Wielen Leeuwarden 37 min 1 sec 
19 Jan van Oostveen Meeuwen 
Amsterdam 37 min 13 sec- 20 A y d 

Bergh DJK Amsterdam 40 min 40 
sec 21 Jan Jansen Bruinvissen 40 
min 46 sec 22 Rob Mos LZO 41 min 
37 sec 23 M Stokhorst Groningen 41 
min 43 sec 24 R Meyering GZ 
PC Groningen 41 min 46 sec 25 
Lies Spierenburg DAW Alkmar 41 
min 52 sec 

De massale start van de postbootsteiger 
to de haven van Harlingen 


