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MAG IK VANJOU:KRIENO EN EEFKO? JA HOOR, KWARTET!

Waterbedrijf
Groningenweerde
beste
Dejitterijwedstrijden, ciitjaar dezesdeuitvoeringenvoordevijfde keeropdeAquatech,hebbenletterlijk enfiguurlijk eenvasteplekopdevakbeursvoorwatertechnologie.Ditjaar streden 151heren-,
zesdames-endriemanagementteamsomdehoogstewaterleidingeer.Verdeeldoverdriedagenwerdendriecompetitiesgehouden.Naastde(gebruikelijke) herencompetitieendeinmiddelsookal
bekende(derdekeer)managemeutcompctiticouderhetmotto'Iwanna beajitter', waserditjaar
voorheteerstookeendamescompetitie.SamenmethetKVWN-platjorm 'Vrouwenindewaterwereld'durfden uiteindelijk zesdamesteamsdearmaindeRAI tebetreden.
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Dinsdagmiddag zetteheteersteherenteam,vanHydron Midden-Nederland,een
goede,foutloze tijd neeromaanheteindvan
demiddagdooreencollegateam netvoorbijgestreefd teworden.Ditlaatste team,
Hydron Midden-Nederland 3,legdeuiteindelijk beslagopdederdeplaatsmeteen
eindtijd van3.37,02.Pas donderdagmiddag
wisthettweede team van Waterbedrijf
Amsterdam dezetijd teverbeteren.Marco
BorhemenArievanBladeren haaldeneen
tijd van3.20,07(inclusief30strafseconden).
ZouhetAmsterdamdaneindelijk eenslukkenomnazesjaar meedoen beslagtekunnen leggenopdeeersteplaats?Neen,inde

voorlaatstewedstrijd, optredend alsWaterbedrijfGroningen 2,kwamendekampioenenvanweleer(driekeerNederlands kampioenenéénkeerwereldkampioen) inactie.
Onder hetslakenvandestrijdkreet "Rock'n
Roll"zetteKrienosrevigaanophetaanboortoestelenomdat Eefkoditjaar geen fout
maakte,washeteen foutloze poging. De
klokbleefstaanop3.03,52.Alhoeweldit
langzamer wasdandesnelste tijd ooit,in
2002doordezelfde heren tijdens deWKgezet
op2.37,81,washetvoordezekeer voldoende
omweerrewinnen.Hetlaatsteteam,van
VitensGelderland,bijafwezigheid vande
winnaarsvan2002eengelegenheidscombi-

Dewinnaarsbijdeherenwedstrijden:V.l.n.r.Eejko
Aukes,FredKoopmanenKrienoAdam.

Dewinaarsbijdedameswedstrijden:Martined'Arnaud
enSaskiaVoolstra.
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natie,wasnogwelfoutloos, maargreepnet
naastdeprijzen.Tweeseconden washetverschilmetdenummer drie.
Degelukkigewinnaarsnamen vanRuud
Keilernamens hetKVWN-bestuur,dewisselbekerendegouden medailles inontvangst.NamensPipeLifeNederland overhandigdeRuud Groendewinnaarsde
chequevooruitzending naarde wedstrijden
inEngeland,waarookwordt deelgenomen
aanhetWK.

Oma's kunnen het ook!
Woensdagmiddag, tijdens de afsluitende
borrel,wasiedereenheteensoverhetfeitdat
dedameszichnieralleenvanhunbeste kant
hadden latenzien,maardarzij ookniet
onderdoen voordeprestatiesvandeherenteams.Immers voorgeenvandedeelnemendedamesbehoort aanboren ofwatermeters
installeren tothetdagelijks werk.Dezes
teams,vanWaterbedrijfAmsterdam,Waterleidingmaatschappij DrentheenKiwahebbenlatenziendatenthousiasmeeninzet
belangrijke componenten zijn voorherleverenvanprestaties.
Tijdens deeerstewedstrijd opwoensdagochtend zettehetteamvanWaterbedrijf
Amsterdam 1 meteeneentijd neerdieerzijn
mocht:4.41,28wedstrijdtijd, met1.20aan
strafseconden eeneindtijd van6.01,28;uiteindelijk goedvooreentweedeplaats.
'sMiddags werddezetijd doorhetderde
Amsterdamse team,bestaandeuitMartine

LuciaVredenlietzichalsoudstedeelnemer(53)niet
gemakkelijkverslaan.

d'ArnaudenSaskiaVooistraverbeterd.Wedstrijdtijd 4.07,52eneindtijd 5.17,52,deuiteindelijke winnende tijd.
Hetisvooraldeswingendewijzevan
aanboren diedetoeschouwers zalzijn bijgebleven.Ritmeisblijkbaar belangrijker dan
(botte)kracht.Eenspecialevermeldingverdient het team vanAmsterdam 4.AanhoorderLuciaVreden isdeeersteomadieaande
wedstrijden meedeed enzijwerdmet haar
prestatie beloond metdedetdeprijs.
Dealgemene meningdat dedameswedstrijd zekereenvastelement moet worden
tijdens defitterijwedstrijden, werd/wordt
ookdoor hetKVWN-bestuurgedeeld en
heeft vormgekregen indeKVWN-dameswisseltrofee diewellicht inmiddels eenmooi
pronkend plekje inAmsterdam heeft gevonden.Samenmet hetplatform 'Vrouwen inde
waterwereld'gaatdecommissie fitterijwedstrijden aandeslagomde damescompetitie
(nog)meer vormtegeven tijdens deAquatechvan26t/m 29september2006.

Cijfertjes
Totaal28 teams vanelfbedrijven (tien
Nederlands enéénDuits)deden mee.
Opnieuw ishetgoed teconstateren dater
geenmisboringen warenofdat een team
moestopgeven.Slechtsdrie teamswaren
foutloos:Hydron Midden-Nederland 1,
Waterbedrijf Groningen 2enVitensGelderland.Isditeenvoorbodevoordebenchmarkresultaten? Degemiddelde (heren)wedstrijdtijd is3.46,24.Opnieuw een verbetering
tenopzichtevantweejaar geleden.Erwerden45overtredingen geconstateerd endie

MartiendenBlankenenHarryBuijtenvertegenwoor
denhetmanagementbyPWN....

leverden 1280strafseconden op,gemiddeld
6j seconden.Degemiddeldeeindtijd werd
hiermee4.53,60.Datistuim 20seconden
lagerdantweejaar terug.Streffen werden
uitgedeeld voor:lekken twaalfkeer,assemblerenvooraanvangnegen keer, technische
fouten negen keer,verkeerdgebruikgereedschapachtkeeren veiligheidsovertredingen
zevenkeer.Alswedan tochstiekem de tijden
vandedamesvergelijken metdievande
heren,moetenwedatdoen metdeherentijdenuit 2000.Toenwerdimmers de huidige
opstellingvoorheteerstindezevorm
gebruikt.Hetwinnendedamesteam zoudan
16ezijngewordenineeninternationaal veld
van41 teams.Alswegeenrekening houden
metdestrafseconden (alscompensatievoor
hetvoorheteerstmeedoen ineen ervaren
omgeving),zoudenzezelfszevende zijn
geworden.

Toekomst
Zoalsheternu naar uitziet komener
ook fitterijwedstrijden inBerlijn tijdens
WasserBerlin 2006. EendelegatievanWasser
BerlinwasopAquatechomhetéénenander
door tenemen.Daarop komteenvervolgin
2005. Hetmeedoen vanhet teamvanSWB
uitBremenheeft blijkbaar eengoedeambassadeursfunctie gehad.
Deorganisatie bereidtzichalweerlangzaamvooropdezevendeeditiein2006,alsze
tevensgastheer vande wereldkampioenschappenfitterijwedstrijden is. f
Tekst en foto's:Maarten de Wit

..enGerardRundbegenBertramNoorddemanagers
bijWaterleidingbedrijfAmsterdam.

Desymbolischeoverhandigingvandeeerstewatermeter
doorBjörnHoo^woutaandeleidervandedelegatieuit
Sudan,M.Hussein,directeurvandeGedare/State
WaterCompany,
ACTUALITEIT

Watermeters voor
ontwikkelingslanden
Herjubüereirde bedrijfKrohnc Nederland uit
Dordrechtreviseertdoorhaargeleverdewatermetersensteltdezebeschikbaarvoorgebruikin
ontwikkelingslanden.Tijdensdevieringvanhet
50-jarigjubiIeum vanhetbedrijfop7 oktoberji.
overhandigdehetbedrij/symbolischeenmeter
aandirecteurSjefEmesenbestuurslidBjörn
HoogwourvanAquaforAll(tevens bedrijfsdirecteurvanBrabantWater).
Krohnelevertflowmeters voorverschillendetoepassingen,waaronder watermeting.Demeterswordenalszezijn afgeschreven,vervangendoor nieuwe.Datwilniet
zeggendatdeoudemeters waardeloos zijn.
Deoudemeters kunnen, naeen uitgebreide
revisie,nogjarenlanggebruikt wotdenin
ontwikelingslanden,waarveelbehoefte is
aanwatermeters.Krohneneemt danook
gebtuikte watermeters in,controleert zeop
bruikbaarheid, reviseertzeenbiedtzevervolgensaanaanetkendeorganisatiesdie
zichbezighouden met (drinkjwaterprojecten
in ontwikkelingslanden.
Eerderditjaar droegKrohneviawaterleidingmaatschappij BrabantWateralbij
aaneendergelijk project inSoedan.Datwas
deaanleidingomdit initiatiefverder teontwikkelen.Devraagnaargereviseerde meters
isinmiddels aanzienlijk. ^
Voormeerinformatie:(078)6306200.
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