
Wassenaarse zwemmers bij WK Masters in Boedapest 

 

Waar veel Wassenaarders genoten van een zomervakantie met zon, zee en strand, lagen zeven WZK 
zwemmers slechts op één plek in het water: het Hofbad in Den Haag. Niet omdat de zwemmers nu 
zo dol waren op ochtendtraining, maar omdat er getraind moest worden in een lang (50m) 
zwembad. De reden? Deze zeven WZK zwemmers haalden de gevraagde tijden om deel te nemen 
aan het FINA World Master Championship (Wereldkampioenschap Masters) in Boedapest. Bart 
Drechsel, Niels Verhoekx, Karin Simons, Alex Vermeulen, Petra Vermeulen, Mark van Wijk, en 
Reinier Beek reisden af naar dit enorme toernooi, dat in de Hongaarse hoofdstad werd gehouden. 

Het FINA World Master Championships LC (Wereldkampioenschap Masters Lange Baan) is een groot 
zwemtoernooi waarin zwemmers van 25 jaar en ouder uit de hele wereld samen komen, om per 
leeftijdscategorie te strijden om medailles, wereldtitels, en records. In twee indrukwekkende 
stadions (Duna Arena & Alfred Hajos Swimming Station) zwommen de WZKers persoonlijke records 
aan diggelen en toonden ze veel teamspirit. Ook na het zwemmen van de eigen race, werd er in het 
zwembad gebleven om de overige ploeggenoten aan te moedigen. De opperbeste sfeer werd extra 
geholpen door het mooie weer en het snelle karakter van het toernooi. Ter illustratie: in het 
programma voor Petra Vermeulen zwom een heer nog een wereldrecord. “Dat is wel even bizar, dan 
zie je hoe snel zo een toernooi is. Maar het maakt het ook nog gaver om deel te nemen. Zeker met 
dit team”, aldus Petra. 

Hoewel de WZK zwemmers geen medaillekansen hadden tussen al dit zwemgeweld, zwommen 
velen wel een fantastische tijd. Zo zwom bij de heren Bart Drechsel een razendsnelle 1.03,82 op de 
100m vlinderslag, zwom Reinier een 3 minuut 03 op de 200m schoolslag, en kreeg Alex kreeg op de 
100rugslag een 1.05,51 op de klok (een tijd die veel vrouwen niet eens op de 100 vrije slag 
zwemmen). Bij de dames zwom Karin Simons alle zware en lange afstanden, met als toetje de 200 
vlinderslag. Hierop zette zij een mooie 2 minuut 57 op de klok, wat op veel gejuich bij haar 
ploeggenoten kon rekenen. 

Na een fantastische week zijn de teammaatjes nu weer terug in Nederland. Het zal even wennen zijn 
om niet meer met zijn allen te sporten, te eten, de stad te verkennen, en te relaxen, maar gelukkig is 
er alweer iets nieuws om naar uit te kijken… Het European Master Championship 2018 in Slovenië! 


