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Aan de sponsors van de Twenterand Kanaalrace 2017
Onderwerp: Dank voor uw sponsoring van ons evenement
Vriezenveen, 21 juni 2017
Geachte sponsor,
Twenterand Kanaalrace sportief en organisatorisch succes.
De door wethouder Martha van Abbema geopende Twenterand Kanaalrace van zaterdag 17
juni j.l. is - op de al weer vertrouwde locatie bij Autoschade Kelder - zowel organisatorisch als
sportief succesvol verlopen. Het weer was goed en de gemeten watertemperatuur van 20.6
graden was evenals de in het laboratorium van Aqualysis in Zwolle onderzochte kwaliteit van
het kanaalwater uitstekend. Een flink wedstrijdprogramma werd gevolgd door een 1 km.
Zwemtocht door deelnemers van de ROC van Twente sportafdeling. Hier bleek dat, wanneer
je geen specifiek getrainde zwemmer bent, het zwemmen in een kanaal geen peulenschil is,
maar bijna iedereen zette door en finishte. De medewerkers van de Koninklijke Nederlandse
Bond tot Redding van Drenkelingen hoefden met hun boten nauwelijks in actie te komen.
Slechts een enkeling verkoos de boot boven het water. Als er eens een fysiek probleem zich
voordeed, dan was daar de deskundige begeleiding van plaatselijke E.H.B.O.-ers en de
medewerkers van sponsor Fysiotherapie Oosteinde, die ook problemen voorkwamen door
preventieve behandelingen.
Dezelfde winnaars als vorig jaar
Met 17 deelnemers op de 5000 meter en maar liefst 33 deelnemers die de 10 km. uitdaging
aangingen blijkt de populariteit van de langere afstanden te stijgen. In de laatste kilometer
maakten de winnaars van vorig jaar Remco van Althuis van PSV Eindhoven en Janina
Beckers van Zwemsport Parkstad Limburg uit wie het eerst zou finishen. Janina kwam een
fractie te kort. Haar tijd 2:09:24.54. Remco was de winnaar bij de heren in 2:09:23.04 en dit
was zijn derde winst op rij, zodat de wisselbeker nu voor vast in zijn bezit is.
Janina’s jongere zusje Carolien won de 5 km dames in 1:07:28.06 en Erno Vriens van
WZ&PC Purmerend won bij de heren in 1:03:56.12
De Twenterandbeker voor de beste Twenterandse heer moest afgestoft worden, want na
vele jaren zonder deelname versloeg Ard Scherphof in 2:57:48:90 zijn clubgenoot bij
V.Z.P.C. Barend Goos (3:12:52.92).

Vanuit Twenterand werd er, hoewel merendeels recreatief, ook deelgenomen door veel
leden van de Wieke Westerhaar en een aantal V.Z.& P.C-ers. Han Scherphof werd 1e op de
500 m. vrij minioren 4 t/m 6. Het was jammer dat de Kanaalrace samenviel met de Nationale
Jeugdkampioenschappen en de Overijsselse B-kampioenschappen, waardoor veel
zwemmers van de plaatselijke en omliggende verenigingen niet konden starten in
Vriezenveen.
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Het deelnemersveld (maar liefst 81 verenigingen hadden zich ingeschreven) bestreek heel
Nederland en ook uit België en Duitsland waren er deelnemers. Dit grote aantal toont dat er
landelijk veel belangstelling bestaat voor de Twenterand Kanaalrace. Het deed ons deugd
dat verenigingen uit Zeeland, Brabant, Limburg en Zuid-Holland, maar ook uit Noord Holland
en Groningen de moeite hadden genomen af te reizen naar de Twenterand Kanaalrace.
Zo’n evenement moeten we proberen in stand te houden.
Onze dank gaat natuurlijk uit naar Autoschade Kelder, het bedrijf dat ons evenement
opnieuw onderdak verschafte, maar wij willen u niet minder bedanken, want we weten ook
dat we zonder uw financiële en/of materiële bijdrage dit zwemfeest voor jong en oud niet
kunnen organiseren. We willen u nadrukkelijk nogmaals hartelijk danken voor uw bijdrage en
we hopen voor volgend jaar opnieuw op uw steun te mogen rekenen.

Met sportieve groeten,

Jan Zomer,
Voorzitter Stichting Twenterand Kanaalrace

Voor de volledige uitslagen, foto’ s en meer
informatie over open water zwemmen
verwijzen we graag naar onze website
www.twenterandkanaalrace.nl. Op de
website http://www.noww.nl vindt u niet
alleen informatie over ons evenement, maar
ook over het komende open water seizoen.
Een filmpje over de kanaalrace 2017 is te
zien op onze site.

De 23e editie van de Twenterand Kanaalrace staat gepland op
Zaterdag 16 juni 2018
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