WK kortebaan wetenswaardigheden.
* 1993 in Palma de Mallorca, werd 2 keer de zilveren medaille uitgereikt op de 200 meter
vrijeslag
” Ron Dekker won de eerste medaille bij de heren op de 100m schoolslag, zilver
• De Chinese dames estafette won 3 keer op rij de 4x100 meter vrijeslag, 1993- 1995-1997.
• De Engelsman Mark Foster behaalde in een tijdsperiode van 15 jaar, 10 keer een medaille.
In 1993 goud en in 2008 nog brons in de estafette
* 1995 in Rio de Janeiro behaalde zowel Angela Postma op de 50 meter vrijeslag als Carla
Geurts op de 400 meter vrije slag, de eerste medailles bij de dames, brons.
• De Australiër Matthew Dunn won 3 keer op rij de 200 meter wisselslag, 1995-1997-1999.
• De Amerikaan Ryan Lochte won met 19 stuks de meeste gouden medailles op de WK’s.
• Op zowel de 50 meter, 100 meter schoolslag heeft bij de heren nooit ieman zijn titel
geprolongeerd.
* 1997 in Gotenburg
• De Amerikaanse Jenny Thompson won 3 keer op rij de 100 meter vlinderslag, 1997-19992000.
• De Zweeds Therese Alshammer op de 50 meter rugslag en de Slowaakse Martina
Moravcova op de 100 meter wisselslag, hebben met 4 stuks de meeste gouden medailles op
één onderdeel.
• Marleen Veldhuis behaalde de voor Nederland de meeste medailles 6x goud, 1x zilver en
2x brons.
• De Chinese Jingyi Li won op de WK’s met 10 stuks de meeste gouden medaiiles.
* 1999 in Hongkong, behaalde de Nederlandse heren op de 4x200 meter de gouden
medaille.
” Marcel Wouda heeft bij de heren de meeste medailles behaald, 1x goud, 2x zilver en 1x
brons.
” De zwemafstanden 50 meter rugslag, 50 meter schoolslag, 50 meter vlinderslag en en 100m
wisselslag werden in het programma opgenomen.
” Inge de Bruin haalde op de 50 meter vrijeslag bij de dames de eerste gouden medaille.
• De Australiër Matthew Dunn won 3 keer op rij de 400 meter wisselslag, 1995-1997-1999.
• De Amerikaan Ryan Lochte won 3 keer op rij de 400m wisselslag, 2006-2008-2010.
* 2000 in Athene
• De Chinese Chen Hua won 3 keer op de rij de 800 meter vrije slag, 1999-200-2002.
• Amerikaanse heren waren 6 van de 12 keer winnaar van de 4x100 meter wisselslag.
• Amerikaanse dames waren 6 van de 12 keer winnaar op de 100 meter rugslag.
* 2002 in Moskou
• De Amerikaanse Jenny Thompson en de Slowaakse Martina Moravcova hebben met 17
medailles de meeste plakken behaald op de WK’s.
• Australische heren waren 5 van de 12 keer winnaar op de 1500 meter vrijeslag.
• Amerikaanse dames waren 5 van de 12 keer winnaar op de 400 meter vrijeslag.
• De Amerikaan Ryan Lochte won 4 keer op rij de 200 meter wisselslag, 2006-2008-20102012.
• De Zweedse Anne-Karin Kammerling won de meeste medailles op één zwemonderdeel,
5 medailles op de 50 meter vlinderslag, 1x goud, 3x zilver en 1x brons.
* 2004 in Indianapolis, de Australiese Brook Hanson won zowel de 50 meter, de 100 meter
als de 200 meter schoolslag. Zij won ook de meeste meeste gouden medailles op één WK.
” De Amerikaanse Jenny Thomson nam op 31 jarige leeftijd na 15 jaar topsport afscheid.
• De Oekaïense Jana Klotskova won 3 keer op rij de 400 meter wisselslag, 1999-2000-2002.
* 2006 in Shanghai, werd 2 keer de bronzen medaille uitgereikt op de 100 meter rugslag.
• De Engelsman James Hickman won 5 keer op rij de 200 meter vlinderslag, 1997-19992000-2002-2004 en daarmee ook meeste gouden medailles op een zwemonderdeel.
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* 2008 in Manchester behaalde de Nederlandse heren 4x100 meter vrijeslag estafette ploeg
brons. In dat team zwom Mitja Zastow, een in 2003 geneutraliseerde Duitser.
• Amerikaanse heren waren 5 van de 12 keer winnaar de 200 meter rugslag
• Engelse heren waren 5 van de 12 keer winnaar op de 200 meter vlinderslag.
• De Slowaakse Martina Moravcova won 3 op rij de 100 meter wisselslag, 1999-2000-2002.
• De Amerikaan Ryan Lochte won 3 keer op rij de 100 meter wisselslag, 2008-2010-2012.
* 2010 in Dubai, werd 2 keer de zilveren medaille uitgereikt op de 50 meter rugslag.
• De Zweed Lars Frölander won 3 keer op rij de 100 meter vlinderslag, 1997-1999-2000.
• Van de 78 estafettes medailles bij de dames en heren won Amerika er 49, 20 gouden, 18
zilveren en 11 bronzen.
• De Amerikaan Ryan Lochte heeft de meeste medailles, 34, op de WK’s de gewonnen.
* 2012 in Istanbul behaalde Ryan Lochte 6 gouden medailles, wat het meeste is op één WK,
en 1x zilver en 1x brons, wat ook de meeste medailles zijn op één WK.
• De Nederlandse dames estafette won 3 keer op rij de 4x100 meter vrijeslag, 2006-20082010.
• Bij de dames werd 29 keer een titel geprolongeerd.
• Bij de heren werd 48 keer een titel geprolongeerd.
• De Amerkaanse heren estafette won 3 keer op rij de 100 meter wisselslag, 2000-2002-2004.
• De Engelsman Mark Foster won bij de heren de meeste medailles op 1 zwemonderdeel, 7
medailles op de 50 meter vrijeslag, 4x goud en 3x zilver.
* 2014 in Doha, wonnen de Nederlandse dames zowel de 4x50, de 4x100 als ook de 4x200
meter vrijeslag.
” Het was voor Nederland het succesvolste WK, met 12 medailles, waaronder 5 gouden, 1
zilveren en 6 bronzen.
” De Zuid Afrikaan Chad Le Clos won zowel de 50, de 100 als ook de 200 meter vlinderslag.
” Nieuwe zwemonderdelen waren de 4x50 meter vrijeslag, de 4x50 meter wisselslag, zowel
voor de dames als heren, en de 4x50 meter en 4x100 meter wisselslag mix.
” De Hongaarse Katinka Hosszu won met 9 medailles, de meeste plakken op één WK.
” Op de 50 meter schoolslag werden 2 zilveren medailles uitgereikt.
” Op de 100 meter rugslag werden 2 bronzen medailles uitgereikt.

