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Aan de twee km-wedstrijden deden
De
achttien heren en elf dames mee
prestatietochten over twee km trokken
en 45 dames
respectievelijk 88 heren zwemvereniging
Het totaal aantal zwemmers en zwemsters
sters aan de twee km-wedstrijden bedroeg
droeg 162 en dat was meer dan vorig
jaar

In de

mrgenuren

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-wedstrijdtocht 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
Kornwerderzand-Harlingen over
race
zeven mijl te houden De wisselbeker
voor de eerst aankomende Harlinger op
de twee km ging zaterdagmiddag naar
strijden en
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