EK langebaan wetenswaardigheden.
* 1926 in Boedapest waren alleen voor de heren zwemnummers, de 100, 400 en 1.500 meter
vrijeslag, de 100 meter rugslag, de 200 meter schoolslag en de 4x200 meter vrijeslag
” won de Duitser Gustav Frölich op de 100 meter rugslag, omdat zij tegenstander in een
swim-off een valse start maakte.
• Pieter vanden Hoogenband is met 19 medailles, waarvan 10 gouden, de succesvolste bij de
heren.
• Marleen Veldhuis en Chantal de Groot zijn met 11 medailles de succesvolste dames.
• Marie ´Ma” Braun heeft met 4 gouden medailles de meeste gouden bij de dames.
* 1927 in Bolonga waren er ook voor de dames zwemnummers, de100 en 400 meter
vrijeslag, de 100 meter rugslag, de 200 meter schoolslag en de 4x100 meter vrijeslag.
” de Nederlandse dames Maria Vierdag, Marie “Ma” Braun en Willie de Turk wonnen er de
eerste medailles en meteen de gouden.
” de Nederlandse dames behaalde ook op de estafette de eerste medaille, zilver.
” won de Zweed Arne Borg zowel de 100, de 400 als de 1.500 meter vrijeslag.
” won Maria Vierdag voor Nederland goud op de 100 meter vrijeslag, omdat haar
tegenstandster geen swim-off zwom.
* 1931 in Parijs zwom de Hongaar Isvan Bárány voor het eerst op de EK de 100 meter
vrijeslag onder de minuut, 0.59.8
” wonnen de Nederlandse dames de eerste gouden medaille, op de 4x 100 meter vrijeslag.
• van de 8 keer, dat de 50 meter vlinderslag gezwommen is geworden, won 6 keer een
Zweedse.
* 1934 in Maagdenburg won Rie Mastenbroek voor Nederland goud op de 400 meter
vrijeslag, omdat haar tegenstandster geen swim-off zwom.
• Rusland won bij de heren 9 keer de 4x100 meter vrijeslag, waarvan 3 keer op rij.
• de Duitser Michael Gross won 4 keer op rij de 200 meter vlinderslag.
* 1938 in Londen won Kees Hoving voor Nederland op de 100 meter vrijeslag de eerste
medaille en meteen de gouden.
• 8 keer op rij werd de 800 meter vrijeslag door een DDR dame gewonnen.
• 7 keer op rij werd de 100 meter rugslag door een DDR dame gewonnen.
• 7 keer op rij werd de 200 meter rugslag door een DDR dame gewonnen.
* 1947 in Monte Carlo
• Rusland won bij de heren 14 keer de 4x100 meter wisselslag, waarvan 8 keer op rij.
• 67 keer werd een zwemnummer bij de dames geprolongeerd.
• 84 keer werd een zwemnummer bij de heren geprolongeerd.
* 1950 in Wenen
• van de eerste 10 keer 100 meter rugslag won er 8 keer een Nederlandse.
• 33 keer werd een estafette zwemnummer bij de dames geprolongeerd.
• 25 keer werd een estafette zwemnummer bij de heren geprolongeerd.
* 1954 in Turijn werd de 200 meter vlinderslag als zwemnummer toegevoegd.
• zowel de DDR als Duitsland wonnen bij de dames ieder 8 keer op rij de 4x100 meter
vrijeslag.
• de Italiaan Emiliano Brembilla won 3 keer op rij de 400 meter vrijeslag.
• de Slowaakse Martina Moravcova won 3 keer op rij de 100 meter vlinderslag.
* 1958 in Boedapest werd de 4x100 meter wisselslag als zwemnummer toegevoegd.
• 8 keer op rij werd de 200 metervlinderslag door een DDR dame gewonnen.
• 10 keer op rij werd de 4x200 vrijeslag door de DDR dames gewonnen.
• 9 keer op rij werd de 4x100 meter wisselslag door de DDR dames gewonnen.

* 1962 in Leipzig wonnen Nederland bij de heren op de 4x100 meter wisselslag de eerste
medaille, de bronzen.
” werden bij de heren de 200 meter rugslag, 400 meter wisselslag en de 4x100 meter vrijeslag
als zwemnummer toegevoegd..
” werd bij de dames de 400 meter wisselslag toegevoegd.
* 1966 in Utrecht
• met 10 medailles heeft de Oekraïnse Yana Klochkova bij de dames de meeste gouden
medailles op de EK’s behaald.
• met 11 medailles heeft de Hongaar Laszlo Czeh bij de heren de meeste gouden medailles
op de EK’s behaald.
• 10 keer op rij werd de 100 meter vrijeslag door een DDR dame gewonnen.
• 8 keer op rij werd de 200 meter vrijeslag door een DDR dame gewonnen.
• 8 keer op rij werd de 400 meter vrijeslag door een DDR dame gewonnen
* 1970 in Barcelona zwom de Oost Duitser Roland Matthes op de EK de 100 meter rugslag
onder de minuut, 0.58,9.
” zwom de Oost Duitse Gabrielle Wetzko op de EK op de 100 meter vrijslag onder de
minuut, 0.59.6.
” won de Duitser Hans Fassnacht zowel op de 200 meter de 400 meter als ook op de 1.500
meter vrijeslag een medaille.
” werden bij de heren de 200 meter vrijeslag, 100 meter schoolslag, 100 meter vlinderslag en
de 200 meter wisselslag als zwemnummer toegevoegd.
” werden bij de dames de 800 meter vrijeslag, 200 meter rugslag, 100 meter schoolslag, de
200 meter vlinderslag en de 200 meter wisselslag toegevoegd.
* 1974 in Wenen werden de tijden in honderdste opgenomen.
” zwom de Oost Duitse Ulrike Tauber voor het eerst de 400 meter wisselslag op de EK onder
de 4 minuten, 4.52.42.
• met 12 medailles heeft de Zweedse Therese Alshammer bij de dames de meeste individuele
medailles op de EK’s behaald.
• met 12 medailles heeft ook de Rus Aleksandre Popov bij de heren de meeste individuele op
de EK’s medailles behaald.
* 1977 in Jönköping zwom de Rus Sergey Rusin voor het eerst de 400 meter vrijelag op de
EK onder de 4 minuten, 3.54.83
• de Zweedse Therese Alshammer won 4 keer de 50 meter vrije slag, waarvan 3 op rij
• de Zweed Lars Frölander won 3 keer op rij de 100 meter vlinderslag..
* 1981 in Split zwom de de Duitser Michael Gross voor het eerst op de EK de 200 meter
vlinderslag onder de 2 minuten, 1.59.19
• de Rus Aleksandre Popov won 5 keer de 50 meter vrijslag, waarvan 3 op rij.
• de Zweedse Anna-Karin Kammerling won 3 keer op rij de 50 meter vlinderslag.
* 1983 in Rome werd de 200 meter vrijeslag bij de dames toegevoegd.
• Italie won 6 keer de 4x200 meter vrijeslag, waarvan 5 keer op rij.
• de Francaise Catherine Piewinski won 3 keer op rij de 100 meter vlinderslag.
• de bijnaam van de Duitser Michael Gross was “de Albatros”, vanwege zijn lengte 2.02 en
reikwijdte van 2.72.
* 1985 in Sophia zwom de Rus Igor Poliansky voor het eerst op de EK de 200 meter rugslag
onder de 2 minuten, 1,58,50.
” zwom de Oost Duitse Kornelia Gressler voor het eerst op de EK de 100 meter vlinderslag
onder de minuut, 0.59.46.
• de Oekraïense Yana Klochkova won 4 keer op rij de 400 meter wisselslag.
• de Rus Joeri Priloekov won 3 keer op rij de 1.500 meter vrijeslag.
* 1987 in Straatsburg zwom de Oost Duitser Sven Lodziewski voor het eerst op de Ek de

100 meter vrijeslag onder de 50 seconden, 0.49.79.
” werd de 50 meter vrijeslag als zwemnummer op toegevoegd.
• de Rus Aleksandre Popov had als bijnaam “Alexander de Grote”.
• de Rus Dennis Pankratov had als bijnaam “de duikboot” vanwege zijn onderwater techniek.
Door zijn toedoen werd de 15 meter onderwatergrens ingevoerd.
* 1989 in Bonn won de Nederlandse tweeling Marianne en Mildred Muis zilver en brons op
de 200 meter wisselslag.
• de Duitser Paul Biederman won 3 keer op rij de 200 meter vrijeslag.
• de Oost Duitse Cornelia Sirch won 3 keer op rij de 200 meter rugslag.
* 1991 in Athene werd bij de heren op de 50 meter vrijeslag 2 keer brons uitgereikt
” werd bij de heren op de 200 meter rugslag 2 keer zilver uitgereikt.
” werd door de Italiaan Giorgio Lamberti zowel op de 100 meter de 200 meter als ook op de
400 meter vrijeslag een medaille gewonnen.
• Pieter van de Hoogenband won 3 keer op rij de 200 meter vrijeslag.
• de Rus Aleksandre Popov won 5 keer de 100 meter vrijslag, waarvan 4 op rij.
* 1993 in Sheffield zwom de Fin Jani Sievinen voor het eerst op de EK de 200 meter
wisselslag onder de 2 minuten, 1.59.50
• de Engelsman Adrian Moorhouse won 3 keer op rij de 100 meter schoolslag.
• de Engelsman Nick Gillingham won 3 keer op rij de 200 meter schoolslag.
* 1995 in Wenen
• met 8 medailles heeft de Zweedse Therese Alshammer de meeste medailles bij de dames op
een zwemnummer, de 50 meter vrijeslag, behaald.
• met ieder 7 medailles hebben de Rus Aleksandre Popov, op de 50 meter vrijeslag, en de
Italiaan Maximiliano Rosolino, op de 200 meter vrijeslag, bij de heren de meeste medailles
behaalt op een zwemnummer.
• de Poolse Otylia Jedrzejczak won 4 keer op rij de 200 meter vlinderslag.
• de Hongaar Tamas Damyi won 3 keer op rij de 200 meter wisselslag.
* 1997 in Sevilla zwom de Italiaan Emiliano Brembilla voor het eerst op de EK de 1.500
meter onder de 15 minuten, 14.58.65.
” zwom de Ierse Michelle Smih de Bruin voor het eerst op de EK de 200 meter vrijeslag
onder de 2 minuten, 1.59.93.
* 1999 in Istanboel won Nederland bij de heren op 4x100 meter het eerste goud en meteen
ook goud op de 4x100 meter wisselslag.
” werden de 50 meter rugslag, schoolslag en vlinderslag als zwemnummer toegevoegd.
” werd bij de heren op de 50 meter vlinderslag 2 keer brons uitgereikt.
” werd de 1 startregel ingevoerd en de Nederlandse heren op de 4x200 meter vrijeslag waren
de allereerste die werden gediskwalificeerd.
” werden op alle 50, 100 en 200m zwemnummers halve finales gezwommen.
” de Hongaarse Agnes Kovacs won de 50, 100 en de 200 meter schoolslag.
” met 6 gouden medailles, inclusief de estafettes, won Pieter vanden Hoogenband de meeste
medailles en was ook de succesvolste op een EK.
” won Pieter vanden Hoogenband zowel op de 50 meter de 100 meter als ook op de 200
meter vrijeslag een medaille.
” Nina Zhivanevskaya was Russische tot 2000, daarna Spaanse na haar huwelijk.
* 2000 in Helsinski werd op de 200 meter wisselslag bij de dames 2 keer goud uitgereikt.
” zwom de Zweedse Therese Alshammer voor het eerst op de EK op de 100 meter vrijeslag
onder de 55 seconden, 0.54.41.
” wie het vorige jaar op de zowel korte als lange baan EK, OS en dit jaar hetzelfde
zwemnummer won, kon 100.000 DM verdienen.
” won Pieter vanden Hoogenband zowel op de 50 meter de 100 meter als ook op de 200

meter vrijeslag een medaille.
” de Spaanse Nina Zhivanevskaya won de 50, 100 en de 200 meter rugslag.
* 2002 Berlijn startte Sarah Poewe voor Duisland, ivm dubbel paspoort, voorheen was ze
Zuid Afrikaanse.
” de Zweedse Emma Igelström won op alle schoolslag nummers medailles.
• de Duitser Jorg Hoffmann won 4 keer op rij de 1.500 meter vrijeslag.
• de Oost Duitse/ Duitse Daniela Hunger won 3 keer op rij de 200 meter wisselslag.
* 2004 in Madrid de Russische Yelena Bogomazova won op alle schoolslag nummers
medailles.
• de Spanjaar Martin Lopez-Zubero won 4 keer de 100 meter rugslag, waarvan 3 keer op rij.
• de Oekraïense Yana Klochkova won 4 keer op rij de 200 meter wisselslag.
• de Rus Vladinir Salnikov won 3 keer op rij de 200 meter rug slag.
* 2006 in Boedapest werd op de 50 meter vlinderslag bij de heren 2 keer brons uitgereikt.
” de Hongaarse Agnes Kovacs won op alle nummers van de schoolslag medailles.
” met 6 gouden medailles, inclusief de estafettes, haalde de Francaise Laure Manaudou bij de
dames de meeste gouden medailles op een EK, met 7 medailles de succesvolste.
• de Hongaar Tamas Damyi won 4 keer de 400 meter wisselslag, waarvan 3 op rij.
• de Hongaarse Krisztina Egerszegi won 3 keer op rij de 400 meter wisselslag.
* 2008 in Eindhoven zwom de Noor Alexander Dale Oen voor het eerst op de EK de 100
meter schoolslag onder de minuut, 0.59.76.
” de Russische Anastisia Zuyeva won op alle rugslag nummers medailles.
” de Oostenrijkse Mirna Jukic won op alle schoolslag nummers medailles.
” won de Noor Alexander Dale Oen op alle schoolslag een medaille.
” werd bij de heren de 800 meter vrijeslag als zwemnummer toegevoegd.
” werd bij de dames de 1.500 meter vrijeslag als zwemnummer toegevoegd.
” zwom de Russische Anastasia Zuyeva voor het eerst op de EK de 100 rugslag onder de
minuut, 0.59.41.
* 2010 in Boedapest werd op de 100 meter schoolslag bij de dames 2 keer zilver uitgereikt.
” de Deende Lotte Friis won op de 400, 800 en 1.500 meter vrijeslag medailles.
• de Hongaar Laszlo Cseh won 5 keer op rij de 400 meter wisselslag.
• de Hongaarse Agnes Kovacs won 3 keer op rij de 100 meter schoolslag.
* 2012 in Debrecen werd op de 50 meter rugslag bij de heren 3 keer brons uitgereikt.
” werd op de 50 meter rugslag bij de dames 2 keer brons uitgereikt.
” won de Hongaar Gergo Kis zowel op de 400 meter de 800 meter als ook op de 1.500 meter
vrijeslag een medaille.
• de Hongaar Laszlo Cseh won 5 keer op rij de 200 meter wisselslag.
• de Rus Vladimir Salnikov won 3 keer op rij de 1.500 meter vrijeslag.
* 2014 in Berlijn werd op de 50 meter vlinderslag bij de heren werd 2 keer gouden en 2 keer
bronzen medaille uitgereikt uitgereikt.
” werd op de100 meter ruslag bij de dames 2 keer de gouden medaille uitgereikt.
” er werden 2 nieuwe zwemnummers toegevoeg: de 4x100 meter vrijeslag en de 4x100 meter
wisselslag mix.
• de Hongaarse Katinka Hosszu won 3 keer op rij de 200 meter wisselslag.
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