21e Wassenaarse Zwemloop
zeer zonnig verlopen
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Wassenaarse ZWemlOOp

A

ltijd weer spannend of de deelnemers aan de Wassenaarse Zwemloop op tijd de start zullen halen bij mooi weer gezien de dan ontstane verkeersopstopping op De Klip. Maar
gelukkig konden de 140 deelnemers, keurig volgens schema, de zee in plonsen om deel te
nemen aan al weer de 21e Wassenaarse Zwemloop.
Tekst: Robert van de Velde
Foto’s: Anton Overklift
Met een zwakke tot matige aflandige wind
was de zee zo vlak als een spiegel en besloot
de organisatie om een pittig zwemparcours
uit te zetten. Met volle ebstroom van ca 4
km/uur tegenstroom moesten de deelnemers
langs een breed publiek van dagjesmensen
hun krachten tonen. De een wat sneller dan
de ander. Er doen namelijk zeer ervaren atleten uit de triatlontop mee, tot recreanten die
het gewoon leuk vinden om aan zo’n uniek
evenement mee te doen.
Na het zwemonderdeel werden de badmutsen
omgewisseld voor loopschoenen en moest er
even een paar kilometer paardenpad door de
duinen afgelegd worden om te komen tot de
Ganzenhoek-route. Dit schelpenpad is alles
behalve vlak en met deze temperaturen flink
uitdagend te noemen. Afzien dus, en lopen
van drankpost naar drankpost om weer even
op te frissen. Na een aantal ronden weer
terug via het paardenpad en duinen naar het
strand richting de finish. Dit jaar bijna op het
terras van Strandpaviljoen Sport.
Aldaar werden de deelnemers getrakteerd
op een T-shirt, drankje, banaan en gejuich.
Daarna lekker bbq-en met heerlijke Live jazz-

muziek op de achtergrond bij hoofdsponsor
Strandpaviljoen sport. Het was weer een
topdag.
Overige sponsoren van de Zwemloop zijn De
Wassenaarse Krant, Langstraat33.nl, Autoschade Service Van Veen Leiden, Schildersbedrijf Karel Knijnenburg, Bagel Alley, Klus
Wijs Wassenaar, Aerofit Healthclub, Groeneveld Keurslager en Groente&Fruit, BRO
Administraties, MchL Website ontwerpen,
Heineken-Vrumona en natuurlijk de Wassenaarse Reddingsbrigade die de veiligheid op
en rond dit evenement weer heeft verzorgd.
Tot volgend jaar!

Organisator Robert van de Velde vertelt tijdens de briefing alles over het parcours en de stroming in
de zee.

Karel Knijnenburg brengt met veel plezier het
nummer aan op de arm van deze deelneemster.

Het startsein is gegeven.

Bert Versteeg (zwarte sportkleding) komt als snelste Wassenaarder over de finish.

Deelnemers, toeschouwers en mensen van de organisatie genieten van de barbecue.

De snelste heer en de snelste dame ontvangen hun prijzen.
Eerst een stukje lopen en dan een kilometer zwemmen.

