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Goud voor zwemduo op NK
TILBURG Kinge Zandringa uit Sint
Annaparochie (twee keer) en Josien
Wijkhuijs uit Franeker veroverden
dit weekeinde goud tijdens het
open NK kortebaanzwemmen.

De twintigjarige Kinge Zandringa
was twee keer niet te verslaan op de
vlinderslag. Zaterdag was de in Am-
sterdam trainende zwemster de
sterkste op de 200 meter. Met 2.10,45
minuten bleef ze een fractie boven
haar inschrijftijd.

Zandringa (afgelopen zomer lid
van de EK-estafetteploeg) was giste-
ren op de 100 meter vlinderslag ook
een klasse apart. Ze greep haar twee-
de goud in 58,51 seconden. Het brons
ging hier naar Josien Wijkhuijs. Zij fi-
nishte knap onder de minuut: 59,91.

Wijkhuijs had toen haar sterkste
optreden net achter de rug. Ze ver-
raste de favorieten op de 50 meter
rugslag. Dankzij twee sterke onder-
waterfases greep Wijkhuijs het goud
in een stevig persoonlijk record:
27,51. Mooier had haar voorlopige af-
scheid van de Nederlandse zwemba-
den niet kunnen zijn. De Orca-

zwemster vertrekt deze week naar
de Verenigde Staten, waar ze een
universiteitsbeurs heeft gekregen
en de studie gaat combineren met
haar sport. Wijkhuijs hoopt zich vol-
gend jaar te plaatsen voor een groot
toernooi en/of de Universiade.

Haar overwinning werd gisteren
ook in het volle multifunctioneel
centrum van Sint Jacobiparochie
met gejuich begroet. Daar werd tij-
dens het gouden-huwelijksfeest van
haar opa en oma Jan en Josefien
Kooistra via een groot scherm live
meegekeken tijdens de NK-finales.

Clubgenote Joyce Kuipers uit
Workum verraste op de 200 meter
schoolslag. Ze won brons in 2.31,43.
Kuipers bleef Karin Rijkelijkhuizen
uit Drachten net voor (2.31,51).

De mixed-estafetteploeg van het
Leeuwarder Orca beleefde op de
4x50 vrije slag een primeur. Feije-
noord-Albion uit Rotterdam en Orca
noteerden in de series dezelfde tijd
en dat betekende dat er een nooit
eerder gehouden swim-off voor es-
tafetteteams gehouden moest wor-
den voor de finaleplaats. Met een

overtuigende Marissa Lindemulder
(26,96) won Orca deze beslissings-
race. In de finale verving Wijkhuijs
(25,16) Lindemulder en samen met
Dominique Sikkema (23,64), David
Kuipers (23,72) en Silke Huisman
(25,18) werd de zesde eindtijd neer-
gezet: 1.37,70. Op de 4x100 wissel
miste het Orca-kwartet de finale
door een foute wissel.

Silke Huisman uit Arum en Lize
Janna de Vries uit Hijum werden op
de 200 meter wisselslag naar de B-
finale verwezen. Meervoudig natio-
naal jeugdkampioene Huisman won
in 2.18,91, De Vries werd met 2.22,32
vierde. Huisman won ook de B-fina-
le 400 meter wisselslag (4.58,27). De
Vries werd in 4.59,19 tweede.

Dominique Sikkema uit Leeuwar-

den zwom zich met een p.r. van 50,13
naar de B-finale van de 100 vrij. Ze
slaagde er in de eindstrijd nog niet in
de ‘magische’ grens van 50 secon-
den te doorbreken: 50,70.

Tijdens het NK voor paralympi-
sche zwemmers was Liesette Bruins-
ma opnieuw een klasse apart. De
blinde zwemster uit Wommels ver-
beterde vijf wereldrecords die al op
haar naam stonden. Tevens be-
machtigde Bruinsma (18) een Euro-
pees record. Ze ging het bad in voor
zeven afstanden en werd zes gouden
medailles en een zilveren plak rijker.

Op de 400 vrij zwom Bruinsma in
5.02,60 bijna 9 seconden sneller dan
ooit. Het mondiale record op de 50
vrij bracht ze van 30,70 naar 30,14.
Op de 100 vrij zwom ze ook naar
goud in een wereldrecord (1.05,21).
Op de 200 wisselslag haalde Bruins-
ma ruim 7 seconden af van de oude
toptijd: 2.41,04. In de serie van de
200 vrij scherpte ze haar wereldre-
cord aan naar 2.25,84. In de finale no-
teerde Bruinsma 2.24,66. Op de 100
meter vlinderslag nam ze het record
van een Italiaanse over: 1.18,01.

Zandringa twee
keer de sterkste;
Wijkhuijs verrast
op 50m rugslag

Kinge Zandringa was tijdens het NK in Tilburg op de vlinderslag een klasse apart. De zwemster uit Sint Annaparochie veroverde twee gouden medailles. FOTO LC


