
Zeven mijls zwemrace KornwerderzantL-Harlingen 

Robben-zwemster Judith de Nijs 

boekte achtste lange afstandzege 

Jan van Schijndel (SNA tweede 
De 21-jarige Judith de Nijs lid van de Hilversumse zwemclub De Robben 

heeft zaterdagmorgen de zeven mijls zwemrace van Kornwerderzand naar Harlingen 

lingen voor de eerste maal georganiseerd door de Harlinger zwemclub De 
Vikings op haar naam gebracht Deze zege betekende voor Judith de Nijs reservekampioene 

kampioene van Nederland op de 1500 meter en zusje van de niet minder bekende 
Lenie de Nüs die echter niet meer actief aan de wedstrüd-zwemsport deelneemt 
de achtste zege in successie op lange afstand-wedstrijden Want ook in Loosdrecht 
Tiel Ouderkerk Beusichem Vlissingen Oosterhout en Abcoude was de zege voor 
Jan Stenders pupil Judith de Nijs hulp in de huishouding van beroep is dan 
ook wel een klasse apart in ons land op de lange afstand Niet alleen was zij 

haar enige concurrente mej C Tabak van HZC (Hilversum veruit de baas 
maar ook de zes deelnemers te weten Jan van Schijndel (SNA Den Haag Nico 
Born (LZC ’29 Leeuwarden Benny Oomen (Njord Haarlem N Gerritsen (eveneens 

eens Njord Haarlem J Boot en E de Leeuw (beiden lid van DWR Alkmaar 
De tUd van winnares Judith de Nijs bedroeg 1 uur 58 minuten en 12 seconden 
Ruim vijf minuten later stapte Jan van Schijndel lid van Sport Na Arbeid (Den 
Haag uit het water van de woelige Waddenzee bij de finish bij het zwembad te 

Harlingen 

Om twee minuten over negen zaterdagmorgen 

dagmorgen doken de twee zwemsters en 
zes zwemmers vanaf .  het startschip de 
VHestroom het betonningsvaartuig van 
het Loodswezen te Harlingen in het water 

ter van de Buitenhavert te Kornwerderzand 

zand Meteen no de start die behoorlijk 

lijk publiek had getrokken was Judith 

de Nijs al in het voorste gelid te vinden 

Dit in tegenstelling tot de HZC-zwemster 
C Tabak die al direct na de start een 

te grote achterstand opliep Mej C Tabak 

bak zocht het namelijk samen met Gerritsen 

ritsen te dicht bij de kust en kreeg 
daardoor te kampen met tegenstroom 
De anderen zochten het hoger op en hadden 

den het voordeel dat zij niet tegen de 

stroom in behoefden te zwemmen 

Er woei tijdens de 
start1 

een zuidwestenwind 

tenwind (windkracht vier zodat de 

acht deelnemers bijna de gehele race de 

stroom mee haddien tenminste wanneer 
zij niet te ver afzakten Naarmate de 

race vorderde des te harder werd de 

wind In het laatst stond er dan ook 
een hevige golfslag er werd toen windkracht 

kracht zeven gemeten zodat de laatste 

loodjes het zwaarst w’ogen Judith de 

Nijs trok zich hier -niets van aan 

en in prachtige styl wat ligt deze 
zwemster hoog in het water doorkliefde 
de zij de zware golfslag van de Waddenzee 
zee Na 1 uur 58 minuten en 12 seconden 

den te hebben gezwommen bereikte zij 
onder luid applaus van het talrijke publiek 

bliek de finish 

Oomen zakte af 

Aanvankelijk bood de jeugdige Benny 
Oomen van het Haarlemse Njord de 
superieure Judith de Nijs de meeste tegenstand 

genstand Lange tijd zwom Oomen nl 

gelijk op met de Robbenzwemster 
maar ook hy moest later diep het hoofd 
luigen De tweede plaats kon Oomen 
zelfs niet meer voor zich opeisen want 
toen zijn volgboot iedere deelnemer was 
vergezeld door een sloep beschikbaar 
gesteld door de Kusten en binnenvaartschool 
school Oranje Nassau te Harlingen en 
de Maatschappij tot het redden van 
drenkelingen hem te ver in open zee 
bracht waren de 27-jarige monteur Jan 
van SchtJndel een allround sportman 
en Jan Boot (DWR Alkmaar in de gelegenheid 

legenheid de tweede en derde plaats 
achter Judith de Nys te bezetten Meer 
zat er niet in want steeds groter werd 
de voorsprong voor Judith Tenslotte 
won zü met ruim vijf minuten voorsprong 
op Van Schijndel de race Laatstgenoemde 

de had op zijn beurt weer een voorsprong 

sprong van meer dan vijf minuten op 
Boot Oomen werd vierde 

Mej Tabak vijfde 

De meest Interessante strijd moest 
hierna nog komen Door het uitvallen 
van Gerritsen die afwisselend schoolslag 

slag en crawl «worn hetgeen hem funest 
werd en van Nico Born de LZC’er was 
door de zware golfslag leeziek gewor- 

gewor(ten 

(ten kon mej C Tabak de zesde plaats 
bereiken Hier bleef het niet bij want 
in de laatste mijl naar de finish wist zij 

zowaar de vijfde plaats van E de Leuw 
(DWE over te nemen De Leeuw was 
evenals Oomen door zUn volg-boot te ver 
de open zee Ingeleid De HZC-zwemster 
profiteerde hier dankbaar van Een uitstekende 

stekende prestatie want in tegenstelling 
tot de anderen die crawlden zwom mej 
Tabak constant de schoolslag 

Goede organisatie 
De organiserende vereniging verdient 

een pluim voor de goede organisatie 
Niet alleen had ledere deelnemer een 
volgboot tot zijn beschikking maar bovendien 

vendien had zij er voor gezorgd dat de 

Vliestroom en het schip van de visserijinspectie 

inspectie ter assistentie aanwezig waren 

ren evenals natuurlijk de rijkspolitie te 
water Verder was deze race voor de 
op de schepen aanwezige journalisten 
goed te volgen Iedere volgboot droeg 
n een duidelijk zichtbaar nummer De 
uitslag van de zeven mijls race luidt 
1 Judith de Ntfs (De Robben de zeven 
nujl in 1 uur 58 min 12 sec 2 Jan 
van Schijndel (SNA 2 8 Jan 
Boot (DWR 2 4 Benny Oomen 
(Njord 2 5 Mej C Tabak (HZC 
2 6 E de Leeuw (DWR 2 

De prestatietochten over 500 en 1000 
meter en de wedstrijd en prestatietocht 
over twee kilometer moesten ’s middags 
wegens de harde wind (windkracht acnt 
worden uitgesteld 


