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Helaas waren er problemen met de Elektrische Tijdwaarneming (ETW) bij de wedstrijd in 

Hoofddorp. Alle tijden in de voorlopige uitslag zijn vergeleken met de handgeschreven tijden, 

waarna ingeschat is wat het effect is geweest op de uitslagen en Nederlandse records. Dit is 

vervolgens geaccordeerd door de voorzitter Kamprechters (Leo Bol en Ada de Smit). 

 

Wel of geen ETW 
Uit de vergelijking met de handgeklokte tijden en de ETW tijden, blijkt dat de 

ETW niet gewerkt heeft bij: 

 P3&4 50 AD  

 P6 200 BiFins Heren 

 P7&8 100 MV (geen tussentijden) 

 P9 4x50 MV MIX (geen tussentijden) 

 

De ETW heeft wel gewerkt bij 

 P5 200 BiFins Dames wel (daar staan geloofwaardige tussentijden) 

 Alle afstanden na de pauze, mogelijk met uitzondering van de 4x100 MV 

 

Nederlandse Records 

 P3 Jade Arts 50 AD, wel gehaald NIET toegekend vanwege falen ETW 

 P9 4x50 MV MIX alles nu wel een tijd maar NIET toegekend vanwege falen ETW 

 P12 Luna de Bruin, nieuw NL record (verbeterd) 

 P13 Brian Joosten, nieuw NL record (verbeterd) 

 P18 100 PL DD Xafiera vd Hulst, nieuw NL record (stond nog geen tijd)   

 P18 100 PL DC Jade Arts, nieuw NL record (verbeterd)   

 P18 100 PL DB Anouk van Esch, nieuw NL record (stond nog geen tijd) 

 P19 4x100 MV HC nieuw NL record (verbeterd) 

 

Verdere aanpassingen 

 P6 200 BiFins tussentijden (handgeklokt) toegevoegd 

 P7&8 100 MV tussentijden (50 meter) NIET toegevoegd (niet alle tussentijden zijn 

opgeschreven) 

 P9 4x50 MV MIX tussentijden (handgeklokt) toegevoegd 

 P19 4x100 MV PONTOS DC (tussen)tijd nagekeken, handgeklokt 300m en eindtijd 

overgenomen 

 P19 4x100 MV VZU DA (tussen)tijd nagekeken, handgeklokt overgenomen 

 P19 4x100 MV NOB BM gemaakt (MIX team), handgeklokte tijden overgenomen 
 

Heel veel dank aan alle juryleden en vrijwilligers! 
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