
H oe staat onze nationale zwem-
ploeg ervoor? Dat is de vraag, 
zeker bij de dames, nu Ranomi 
Kromowidjojo en Femke 

Heemskerk zijn gestopt. “Ik ben heel 
benieuwd”, zegt NOS verslaggever Mar-
tin Vriesema, die op de WK zwemmen 
in Boedapest de zwemmers zal bevra-
gen over hun prestaties, terwijl Jeroen 
Grueter het commentaar doet en Henry 
Schut in de studio met Johan Kenkhuis 
de analyses voor hun rekening nemen.
Vriesema: “Marit Steenbergen kreeg het 
stempel van Ranomi’s opvolgster, maar 
dat werkte verlammend. Ze heeft daar-
naast veel blessures gehad. Kira Tous-
saint bewees op de rugslag dat ze mee-
kan, maar is beter op de korte baan. 
Het zou me verassen als ze medailles 
pakken.” Over de heren is hij minder 
somber. “Arno Kamminga is na zijn zilve-
ren medailles op de Olympische Spelen 
kanshebber. Een professionele jongen 
met wie we voorlopig vooruit kunnen.” 
Een nieuwe Inge de Bruijn of Pieter van 
den Hoogenband mag dan nog niet zijn 
opgestaan, er is geen reden voor pessi-
misme. “Nederland is een klein zwem-
landje. We hebben het altijd van een 
paar toppers moeten hebben, die 
camoufleerden veel. Bondscoach Mark 
Faber is hoopvol dat er weer wat aan-
komt, maar dat zijn zwemmers die nog 
niet op onze radar staan.” 
Voor Vriesema is dit toernooi een hoog-
tepunt. “Zwemmers zijn, in tegenstelling 
tot veel andere sporters, erg toeganke-
lijk. Ze vinden het leuk als we er zijn, 
omdat ze minder in de belangstelling 
staan.” En als er geen successen zijn, 
is dat geen probleem. “Nederlagen zijn 
misschien nog wel mooier dan overwin-
ningen. Daarin zit dramatiek en meer 
diepte. Als iemand goud wint is, is het 
snel: ‘Ik kan het niet geloven!’ Journalis-
tiek gezien minder interessant.”
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Volop zwemmen op tv de komende week, met de 
wereldkampioenschappen in Boedapest. NOS-verslaggever 

Martin Vriesema blikt vooruit. ‘Arno Kamminga 
is een grote kanshebber.’
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‘Nederland is 
een klein 

zwemlandje’
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