
Beetster zwemlust 
bij 

Vierdaagse ook groot 

NU BEETS - Veel zwemlustige 
Beetsters namen gisteravond opnieuw 

nieuw de gelegenheid te baat er even 

stevig tegenaan te gaan Eigenlijk 

was het de inhaaldag voor de deze 

week voor het eerst in �De Blauwe 

Kamp gehouden vierdaagse maar 
de meesten waren met andere bedoelingen 

doelingen naar het bad getogen 
namelijk om mee te doen aan of toe 

te zien bij een partijtje gekostumeerd 
zwemmen De ØØn had zich daarbij 
nog eens getooid met een masker of 

feestmuts de ander had de paraplu 
die weliswaar deze keer als parasol 

dienst moest doen meegenomen 

Het werd aldus een prachtig slot van 

een evenement dat een week lang 
welgeteld 149 zwemmers (sters in de 

greep had gehouden En hoewel niet 

allen de vereiste twee kilometer 

zwemmend aflegden werd het toch een 
geslaagd gebeuren waar stichtingsvoorzitter 

voorzitter Jan Koopmans en de zijnen 
veel eer mee inlegden Sportwethouder 
Siemen Koen die als zodanig de vol- 

volgende 

gende maand afscheid neemt reikte de 

fel begeerde medailles uit 

Voorzitter Koopmans over het ruim 

ØØnjarig bestaan van het door de Beetsters 

sters zelf aangelegde bad �It hat knap 
draeid en sa’t it nou liket ha wy quitte 

spile Och as wy wer ris hwat nedich 

hiene dan holden wy in bazar Dy smiet 

yn ’e regel wol 12 goune op Toen 
in Nij Beets het sportterrein werd 

aangelegd ontstond op de plek waar nu 
het openluchtbad is het zo genoemde 
Stobbegat dat eerst veel jaren voor het 

zwemmen werd gebruikt Dank zij 
onder 

der meer subsidies van gemeente en 

provincie kon het vorig jaar mei in gebruik 

bruik genomen zwembad er komen 

Helemaal op rolletjes liep het meteen 

nog niet omdat de chloorzuiveringsinstallatie 

stallatie het uit het Beetster Kanaal 
gehaalde water (dat gebeurt nu trouwens 

wens nog om de kosten te drukken 
niet genoeg schoon kon krijgen Daar is 

echter het nodige en mogelijke aan gedaan 

daan �En wy na nou ek in beste badjuffrou 

juffrou zo vertelde de heer Koopmans 
verder Het is mevrouw Joke Maychrzak-Wierda 

zak-Wierda uit Drachten Dat de 

zwemsport in Nij Beets ondertussen erg 
populair is geworden leidde de voorzitter 

ter af uit het hoge percentage Beetsters 
dat deelnam aan de vierdaagse namelijk 

lijk rond de 10 procent 

Op verwarming hoeft men Overigens 
nauwelijks te rekenen tenzij het dorp 
daar zelf het geld voor op het kleed 
brengt van de gemeente is bericht 
ontvangen dat van die kant niet op 

financiºle 

nanciºle medewerking gerekend moet 
worden omdat onder meer de verwarming 

ming van het Gorredijkster bad Opsterland 

sterland al heel wat kost De prijzen bij 
het gekostumeerd zwemmen werden 
gewonnen door Tryntsje Sikkema 
Hendrik Jan de Vries Piet de Blauw en 

mevrouw Hendrika Veenstra-Jongstra 


