
Piet Stegink weer 

snelste zwemmer 

op de Waddenzee 

Immd Politiek bij dames eerste 

HARLINGEN - De twintigste zwemwedstrijd over een afstand 

van twee kilometer op de Waddenzee bij Harlingen is 
zaterdagmiddag 

dag bij de dames gewonnen door Ingrid Politiek Bij de heren zegevierde 

vierde evenals vorig jaar Piet Stegink De achttienjarige en toekomstig 

stig fysiotherapeute Ingrid Politiek uit Den Haag lid van DES was 

sneller dan de tweede aankomende bij de heren Guus Ruijgrok uit 

Zaandam 

Winnaar Piet Stegink uit Naarden zeventien jaar Havo-leerling en lid van de 

>mclub De Otters te Bussum toonde nauwelijks sporen van vermoeidheid na 

z tw ’triomf Pi Stegink �Het was een lekker wedstrijdje 

strijdje De grootste moeilijkheid was het de haven uit zwemmen Piet Tegink 

noteerde een tijd van 25 min en 08 sec 
Op 

ruime afstand tikte de 31-jarige wegf 

f W V l 

strijdje De grootste moej 
noteerde een tijd van 25 min en 08 sec 

Op 
ru 

en waterbouwkundige Guus Ruijgrok lief v 

tweede aan in 26 min en 28 sec 

e af 

de Zaanse Water V 

1-jarige w 
nen 

Achter Piet Stegink die zeer intensief 

sief op de langebaan zwemt en dit seizoen 

zoen onder meer zegevierde in Abcoude 

en Culemborg en Guus Ruiigrok werd 

Raymond Politiek van DES uit Den 

Haag een broer van de winnares derde 

in 26 min en 44 sec De vierde plaats 

werd opgeºst door Erik v Kamp lid 

van De Otters in 26 min en 50 sec De 

beste Friese zwemmer was Marten de 

Groot van Orca uit Leeuwarden die 

vijfde werd in een tijd van 26 min en 

51 sec Marten de Groots clubgenoten 

Henk Schapelhouman Eddy van der 

Zee en Vinus de Kramer noteerden achtereenvolgens 

tereenvolgens 28 30 en 30 

Bij de dames was Ingrid Politiek 

veruit superieur Ze liet de chronometers 

meters stil staan op 25 min en 58 

sec Als tweede finishte Alexandra 
Scheffelaar uit Heemstede lid van 

HPC in 18 min en 50 sec De derde 
prijs was voor Christa van Beers uit 

Amstelveen lid van de zwemvereni- 

zwemvereniging 

ging De Futen in óz mm en i sec ue 

Friese zwemsters Janke yan der Zee 

(Orca Joke van der Heide en Akke 
Plantinga (beiden LZC’29 Leeuwarden 

den noteerden respectievelijk 35 
min 07 sec 36 en 45 

Aan de twee km-wedstrijden deden 
achttien heren en elf dames mee De 
prestatietochten over twee km trokken 

respectievelijk 88 heren en 45 dames 
Het totaal aantal zwemmers en zwemsters 

sters aan de twee km-wedstrijden bedroeg 

droeg 162 en dat was meer dan vorig 
jaar In de mórgenuren werden prestatietochten 

tietochten over 700 en 300 meter gehouden 

den met respectievelijk 96 en 66 deelnemers 

mers De start van de twee km-wedstrijden 

strijden was in de Willemshaven van 

Harlingen Het vertrek vond iets later 

plaats dan was gepland Dit in verband 
met de aankomst van de passagiersboot 
uit Vlieland De finish was bij het 

Harlinger 

linger Zeezwembad aan de Westerzeedijk 

dijk Hier vonden verder de prestatietochten 

tochten op zaterdagmorgen plaats 

De deelnemers aan de twee km-wedstrijd- 

strijden en tocht werden per vrachtwagen 

gen naar de Willemshaven gebracht De 

temperatuur van het Waddenzeewater 
was twintig graden Celsius De organisatie 

satie die weer uitstekend was van deze 

nog enige zeezwemwedstriid van ons 

land berustte ook nu weer bij de 
Harlinger 

linger zwemclub De Vikings Allen die 

de wedstrijden en tochten over twee 
km en de prestatietochten over 300 en 

700 meter volbrachten ontvingen een 
herinneringsmedaille "Voor het eerst 

drie dit zowel bij de dames als bij de 

heren in de twee km-wedstrijd was er 

bovendien nog een fraaie medaille Volgend 

gend jaar hoopt de Harlinger zwemclub 
De Vikings naast de bestaande wedstrijden 

strijden na vele jaren weer eens een 
race Kornwerderzand-Harlingen over 
zeven mijl te houden De wisselbeker 
voor de eerst aankomende Harlinger op 
de twee km ging zaterdagmiddag naar 
Hepko Wink 


