
❜❜Het portret moest niet te
exact zijn, maar lekker los

en sferisch

Steren op het doek: wie maakt het mooiste portret van
boekenwurm José Ferdinandus? 
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Volendam ■ Initiatiefnemer van
het evenement is Marcel Stroet. De
58-jarige oud-topzwemmer uit Wer-
vershoof is een graag geziene gast in
het vissersdorp die wekelijks trai-
ningen in het buitenbad verzorgt
gedurende de wintermaanden. 

„Het mooie van de Waterdam is
dat ze na het zomerseizoen het wa-
ter niet weg laten lopen. Dat is heel
duurzaam en geeft de zwemmers
die van koude houden de gelegen-
heid door te gaan in een zwembad.
In Nederland is het een unieke situ-
atie”, vertelt Stroet voor de eerste
deelnemers zich klaarmaken voor
de start.

Koppelkeerpunt
De starter van de dag is Hans van
Lent. Per serie geeft hij een briefing
over de reglementen. „We zwem-
men eerst even een baantje in en
daarna starten we na 3,2,1. Niet van-
af de kant maar vanuit het water.
Onderweg is het niet toegestaan om
koppelkeerpunten te maken”, som-
meert Van Lent de zes toehoorders.
Gekleed in een wetsuit met ’cap’,
handschoenen en sokken, houdt hij
de zes deelnemers scherp in de ga-
ten. „Mocht er iets gebeuren, ga ik
het water in. Voor ik erin spring doe
ik wel deze loodgordel om met vier
kilo. Anders kom ik met dit pak niet
naar de bodem.”

Voor Imken Wemheuer en Jessica
Nash is de watertemperatuur van
acht graden geen probleem. „Wij
zwemmen regelmatig in het Haar-
lemmermeerse Bos in Hoofddorp.
Soms ook in het donker. Dat is be-
gonnen in coronatijd toen de zwem-
baden dicht waren”, zeggen beide
Haarlemse deelnemers. Waarom
dan nu meedoen aan dit NK? „Het is
leuk om een keertje in wedstrijdver-
band aan zo iets mee te doen.” Nash

is na 17.36 minuten klaar. Ze klimt
via het trappetje het water uit.
„Even m’n oordoppen uitdoen. An-
ders hoor ik je niet. Het ging lekker
en had van mij een nog langere af-
stand mogen zijn in plaats van die
kilometer.”

Coronatijd
Als iedereen klaar is, volgt de vol-
gende serie met daarin de Volen-

dammer Piet Bond. „Ik ben hier ie-
dere week. Dat groeide zo in de coro-
natijd toen ik ermee begon. Op een
gegeven moment heb ik toen een
wetsuit aangeschaft”, blikt de 65-ja-
rige ’zwemmaster’ terug op de be-
ginfase. „Het mooiste is dat je tij-
dens het zwemmen kan herstellen
door je techniek terug te pakken.
Voor mij was het een wereld die
openging toen ik er meer serieus

mee bezig ging.” Bond zwemt een
tijd van 19.05 minuten en is, als eni-
ge deelnemer, Nederlands kampi-
oen bij de masters 65+.

Bij de vrouwen klokt Nicky van
Bruggen de derde tijd (15.20). „Vori-
ge week heb ik bij de Twiske Swim-
runners de nieuwjaarsrun meege-
daan. Daar kon ik al een beetje wen-
nen aan de kou”, aldus de 56-jarige
Purmerendse, die in de winter veel
in het buitenbad ligt. „De afstand
was het probleem niet en ik wist hoe
het werkte. Het doet de eerste hon-
derd meter zeer. Ook vandaag weer”,
grapt de sportieve Van Bruggen die
uitkijkt naar een volgende editie.

Wat dat betreft heeft Van Bruggen
geluk. Stroet heeft voornemens om
door te gaan met het NK. „Ik begon
hier ooit met ijszwemmen toen men
nog niet zo bekend was met wet-
suits. Deze doelgroep ontstond in
coronatijd en is veel groter. Het was
vandaag een goede opstart van iets
dat uit kan groeien tot een mooi eve-
nement”, laat een zichtbaar trotse
Stroet tot slot weten. 

REPORTAGE Primeur NK wetsuitzwemmen in zwembad Waterdam smaakt naar meer

’Het doet de eerste
honderd meter zeer’
Wat begon als een grap-
je, mondde zondag uit in
een officieus Nederlands
kampioenschap. Zwem-
mers in wetsuits streden
buiten in het Volendam-
se zwembad De Water-
dam om de nationale
titel op de kilometer. Pim
Vogel won bij de man-
nen in 14.34 minuten.
Sandra Wassink (14.44)
was bij de vrouwen de
snelste.

Marcel Tabbers

Starter Hans van Lent vraagt na de kilometer hoe het met winnares Sandra Wassink gaat FOTO’S PASCAL FIELMICH

❜❜Bij de Twiske
Swimrunners
kon ik al een

beetje wennen
aan de kou

•i
IJszwemmen
In Volendam startte Marcel
Stroet ooit het ijszwemmen op
in november 2014. Zwembad De
Waterdam was in 2015 meteen
het toneel van het eerste Ne-
derlands kampioenschap. In-
middels is daar in Nederland
een officiële bond voor opge-
richt die aangesloten is bij IISA,
de International Ice Swimming
Association. De wereldbond
werd in 2009 in Zuid-Afrika
opgericht en heeft als doel IISA
opgericht met het doel om het
zwemmen in ijswater – niet
warmer dan 5 graden Celsius -
te bevorderen en te promoten
over de gehele wereld.

Sandra Wassink, de winnares van het
eerste NK wetsuitzwemmen.


