
 

 

 

Uitslag Lac Veenendaal 1-11-2014 
 

Delano van den Bosch 
 
800 vrije slag 13:53.34  
 

Uitslag Speedo SportEmotion Cup 2014 

Amsterdam 2-11-2014 
 
Martijn Kornet  
 
100 vrije slag 57.87  
100 rugslag 1:09.18  
100 vlinderslag 1:07.98  
 

Uitslag Heuvelrug deel 2 Zeist 8-11-2014 
 

Lotte Arts  
200 rugslag 3:07.42  
100 schoolslag 1:50.30  
 
Jessica Baars  
200 rugslag 2:43.34  
100 schoolslag 1:28.39  
 
Kathy  Baars  
100 rugslag 1:28.17  
200 wisselslag 3:15.51 
 
Hans Blankensteijn  
100 rugslag 1:37.00  
 

Grootste verbetering: Britt Steunenberg, 100 vlinderslag 1:40.64 
 
 

 
 

 

 

Bjorn van Doesburg  
100 rugslag 1:15.92  
200 wisselslag 2:44.16 
 
Swen van Elteren  
200 rugslag 2:43.35  
100 schoolslag 1:33.96  
200 vlinderslag 2:46.13 
 
Iris de Kruijf  
200 vrije slag 2:23.23 
100 vlinderslag 1:21.20  
 

Britt Steunenberg  
200 vrije slag 2:59.02 
100 vlinderslag 1:40.64  
 
Duncan de Vos  
100 rugslag 1:08.07  
200 wisselslag 2:28.27 
 
4 x 50 rugslag Gemengd 
2:17.86  
Duncan de Vos 33.42  
Iris de Kruijf 34.34 
Jessica Baars 36.60  
Bjorn van Doesburg 33.50 



 

 

 

Uitslag ONK Tilburg 7/8/9-11-2014 
 
Sanne Barten  
800 vrije slag 9:52.62  
 
Raoul Engelenburg  
100 vrije slag 54.78  
200 vrije slag 1:58.40  
 
Malissa van der Horst  
50 vrije slag 28.21  
100 vrije slag Est. 59.18  
100 vrije slag Est. 59.61  
100 wisselslag 1:08.19  

 

 
Grootste verbetering: Sanne Barten, 800 vrije slag 9:52.62 
 

 
 

Uitslag Competitie deel 2 Leiden 16-11-2014 
 
Lotte Arts  
100 vrije slag 1:15.85 
200 wisselslag 3:14.59  
 
Jessica Baars  
100 vrije slag 1:05.59  
200 wisselslag 2:45.89  
 
Kathy Baars  
100 vlinderslag 1:36.22 
 
Melissa Baars  
200 rugslag 2:35.86  
100 vlinderslag 1:09.88  
 
Michelle Barten  
200 rugslag 3:01.07  
 
 
 

Linda Kamperman  
50 vrije slag 28.35  
100 vrije slag 1:00.41  
200 vrije slag 2:09.81  
400 vrije slag 4:39.40  
200 wisselslag 2:30.73  
100 wisselslag 1:08.66  
 
Richelle Koot  
50 vrije slag 26.43  
100 vrije slag 58.75  
200 vrije slag 2:11.84  
50 vlinderslag 29.76  
 

Konrad Lemanczyk  
50 vlinderslag 25.63  
50 vlinderslag 25.69  
100 vlinderslag 57.16  
100 vlinderslag 57.45  
 
4 x 100 vrije slag Dames : 7 3:58.11 
van der Horst Malissa 59.18  
Kamperman Linda 59.41 
Werkman Eva 1:01.04  
Koot Richelle 58.48 
 

Delano van den Bosch  
100 vrije slag 1:21.47  
200 wisselslag 3:28.88  
 
Bjorn van Doesburg  
100 vrije slag 1:03.63 
 
Kaj van Doesburg  
100 rugslag 1:40.67 
50 schoolslag 55.55 
 
Swen van Elteren  
100 vrije slag 1:03.56  
200 wisselslag 2:43.91  
 
Raoul Engelenburg  
200 vrije slag 1:59.45  
100 vlinderslag 1:03.51  
200 wisselslag  2:24.97  
 

Charlotte Groeneveld  
50 schoolslag 37.66  
100 vlinderslag 1:08.98  
200 wisselslag 2:35.49  
 
Malissa van der Horst  
200 vrije slag 2:12.31  
50 schoolslag 37.03  
200 wisselslag 2:31.99  
 
Linda Kamperman  
200 vrije slag 2:10.26  
50 schoolslag 39.04  
100 vlinderslag 1:06.32  
200 wisselslag 2:26.83 
 
Richelle Koot  
200 vrije slag 2:16.31  
50 schoolslag 41.28  
100 vlinderslag 1:12.91  
200 wisselslag 2:39.71  



 

 

 
Sanne Barten  
100 vrije slag 1:07.76  
200 wisselslag 2:39.70 
 
Hans Blankensteijn  
100 vrije slag 1:23.46  
200 wisselslag 3:30.42  

 
Iris de Kruijf  
200 rugslag 2:37.19  
100 vlinderslag 1:22.80  
 
Danielle Kuypers  
200 vrije slag 2:34.57  
100 vlinderslag 1:23.74 
 
Konrad Lemanczyk  
200 vrije slag 1:59.02 
50 schoolslag 33.66  
100 vlinderslag 58.13 . 
200 wisselslag 2:16.62  
 
Emma Moers  
100 rugslag 1:59.50 
50 schoolslag 56.80  
 
Shannon Mommersteeg  
200 vrije slag 2:44.41 
 
 
4 x 50 vrije slag Gemengd 2:30.20  
Michael Smink,  Kaj van Doesburg, Marin Wieling en  Britt Steunenberg, 1ste plaats!  
 
4 x 100 vrije slag Heren 4:53.16 
Swen van Elteren, Hans Blankensteijn, Bjorn van Doesburg en Delano van den Bosch 3de plaats! 
 
4 x 100 vrije slag Dames 4:13.97  
Denise Schulpen, Melissa Baars, Charlotte Groeneveld en Iris de Kruijf 3de plaats! 
 
4 x 100 vrije slag Dames 4:01.88 
 Malissa van der Horst, Linda Kamperman, Eva Werkman en Richelle Koot 1ste plaats! 
 
4 x 100 wisselslag Heren 4:56.82 
 Bjorn van Doesburg, Duncan de Vos, Joshua Verkuil en Swen van Elteren 4de plaats 
 
4 x 100 wisselslag Heren 4:08.52 
 Jesse Puts, Konrad Lemanczyk, Martijn Kornet en Raoul Engelenburg 1ste plaats! 
 
Grootste verbetering: Muna Onunta, 50 schoolslag 54.35 
 

Jesse Puts  
200 vrije slag 1:56.11  
50 schoolslag  32.69  
100 vlinderslag 55.35  
 
Denise Schulpen  
200 vrije slag 2:19.98  
100 schoolslag 1:26.96 
 
Michael Smink  
100 rugslag 1:27.44  
50 schoolslag 45.78  
 
Britt Steunenberg  
100 rugslag 1:32.83  
50 schoolslag 45.69  
 
Joshua Verkuil  
200 vrije slag 2:34.37  
100 schoolslag 1:26.60  
 
Duncan de Vos  
200 vrije slag  2:14.49  
100 schoolslag 1:22.48 
 
Muna Onunta  
100 rugslag 2:13.30  
50 schoolslag 54.35 
 

Yara Weldam  
100 vrije slag 1:08.01  
200 wisselslag 2:49.85  
 
Eva Werkman  
200 vrije slag  2:16.26  
100 schoolslag 1:20.81  
 
Jonna Wieling  
100 vrije slag  1:28.38  
200 wisselslag 3:29.23  
 
Marin Wieling  
100 rugslag 1:52.60  
50 schoolslag 55.34  
 
Vera Willers  
200 vrije slag  2:48.79  
50 schoolslag 43.98  
 
 
Lisa Goris  
100 rugslag 2:05.48  
50 schoolslag 59.41 

 

Martijn Kornet  
200 vrije slag  2:06.53  
100 schoolslag 1:19.33  
 



 

 

 
 

Uitslag Regionale Miniorenclubmeet  

Amersfoort 22-11-2014 
 
Kaj van Doesburg  
100 vrije slag 1:30.38 
50 schoolslag  55.85  
100 wisselslag 1:38.90  
 
Emma Moers  
100 vrije slag 1:49.25  
50 vlinderslag 1:04.37  
100 wisselslag 2:01.43  
 
Grootste verbetering: van Kaj Doesburg, 100 wisselslag 1:38.90 
 

 
 

Uitslag Regio Utrechtse Middellange 

Afstandswedstrijd Zeist 23-11-2014 
Lotte Arts  
200 vrije slag 2:43.15  
400 vrije slag 5:40.69  
200 rugslag  2:56.99  
 
Jessica Baars  
200 vrije slag 2:24.26  
400 vrije slag 5:04.18  
 
Melissa Baars  
200 vrije slag 2:14.11  
400 vrije slag 4:49.23  

 
Grootste verbetering: Hans Blankensteijn, 200 vrije slag 2:58.59 

Muna Onunta  
100 vrije slag 2:08.21  
100 wisselslag 2:00.71  
 
Michael Smink  
100 vrije slag 1:17.46  
50 vlinderslag 37.13  
100 wisselslag 1:25.07 
 

Marin Wieling  
100 vrije slag 1:45.08  
50 schoolslag 55.51  
100 wisselslag 1:49.05  
 

Sanne Barten  
200 vrije slag 2:20.48  
200 rugslag 2:33.15  
 
Hans Blankensteijn  
400 vrije slag 6:04.23. 
 
Swen van Elteren  
200 vrije slag 2:18.00  
400 vrije slag 4:51.39  
 
Raoul Engelenburg  
200 vrije slag 1:59.08  
400 vrije slag 4:13.59 

Linda Kamperman  
200 vlinderslag 2:25.50  
 
Martijn Kornet  
400 vrije slag 4:32.23  
 
Britt Steunenberg  
200 schoolslag 3:20.16  
 
Duncan de Vos  
200 wisselslag 2:28.26  
400 wisselslag 5:27.91  
 
Yara Weldam  
200 schoolslag 2:59.65  
200 wisselslag 2:52.38  
 



 

 

Foto’s van de RUMA van 23-11 
 

     
 

   
 

Onderschrift bij de foto’s: (van links naar rechts) 

 

Foto 1: De Sint en Piet hebben alles gezien….dus…. beware… 

Foto 2: Yara is van alle markten thuis, ze is zowel assistente van Herman als niet 

onverdienstelijk zwemster! 

Foto3: de 3 zwemmers die een (of soms meerdere) limieten hebben gezwommen. 

Foto 4: Linda kan MEGA goed aanmoedigen!! 

Foto 5: de groepsfoto met de zwemmers/medaillewinnaars, Herman als coach en Nico en 

Saskia als official. Op de foto ontbreken Martijn en Hans, zij waren al verdwenen….  

 

Met dank aan Renate Arts voor de foto’s!!! 

 

Nog een paar anekdotes opgemerkt door oplettende ouders aan de kant: 

 

Sanne Barten kan heel goed haar badmuts zelf opdoen, zo goed dat ie weer vanzelf oprolt. 

(denk aan de band Drukwerk en dan het mutsje van de zanger..) 

Linda Kamperman kan heel goed verwarring scheppen! Het zit zo: Het programma van de 

dames 200 vlinder (1 zwemster en dat is Linda) werd samen gevoegd met de 200 vlinder van 



 

 

de junioren 1, 2 en 3. (4 zwemsters); echter Linda was na enige gezwommen meters al zo ver 

voor dat ze alle andere zwemsters 1x had ingehaald en toen Linda dan ook aantikte moesten 

de anderen natuurlijk nog 2 banen, maar een enkeling dacht dat zij ook al klaar was toen ze 

Linda aan de kant zagen hangen… maar helaas zij zaten pas op 150 meter en dus moesten ze 

nog even…  

 

Algemene Ledenvergadering 
 

graag breng ik namens het bestuur nog even de algemene ledenvergadering onder de 

aandacht. Deze wordt gehouden op woensdag 26 november aanstaande in een zaaltje bij 
Merwestein! Aanvang: 20.30 uur. 

 

Namens de penningmeester van Aquarijn nog de volgende BELANGRIJKE INFO;  

In de maand december zal eenmalig de contributie voor de maand juni 2014 worden 

geïncasseerd. Deze incasso is in juni mislukt mede door de overgang naar IBAN enSepa. 

Daarom is door de penningmeester besloten deze incasso in december uit te voeren omdat 

ernormaal in die maand geen incasso plaatsvindt. Wij rekenen op uw begrip…. 

 

Trainingen in de kerstvakantie 
 

In de aankomende kerstvakantie (20 december 2014 tot en met 4 januari 2015) zullen in 

Merwestein geen trainingen gegeven worden. Vanaf 5 januari begint het feest weer! 

Let Op: de trainingen in Kromme Rijn gaan wel door! (uiteraard niet op de feestdagen zelf..) 

Laat aan je trainer weten of je wel of niet komt trainen… 

 

Smoelenboek deel 2: wie zijn wij… 
 

 

 

Mijn naam is Sacha Steunenberg, de moeder van Britt, junioren 1, ook de moeder van Emma, 

die zwemt bij Opleidingen voor Zwemvaardigheid 2 en Springen 1 maar ambieert tennis en 

ook ben ik de vrouw van Arend, hij verzorgt de startgelden en beheert het depot daarvoor. 



 

 

In het dagelijkse leven werk ik bij Van Grafhorst Notarissen in Utrecht op de afdeling 

Onroerend Goed. 

Wat doe ik zoal in de wedstrijdcommissie: ik maak de nieuwsbrief (als jullie leuke 

onderwerpen hebben of zelf een stukje hebben laat het mij weten dan plaats ik die, de 

nieuwsbrief is er voor jullie maar kan ook door jullie zijn!), ik “ben” de taartcommissie, 

oftewel ik regel (heel vaak samen met Arend hoor..) dat wij met z’n allen op de dag van de 

competitie taart kunnen eten en zo een hecht team vormen om die competitie aan te kunnen! 

Ook heb ik een jaar geleden de cursus tijdwaarnemer/keerpuntcommissaris (lees: klokker) 

gevolgd en met een goed resultaat weten af te leggen en zo sta ik regelmatig aan de 

badrand, mede omdat ik niet zou willen dat Britt niet aan een wedstrijd zou kunnen meedoen 

omdat er niet genoeg klokkers zijn.. Ook vind ik het leuk om op die manier actief te kunnen 

zijn voor de vereniging. Oh ja, we kunnen altijd klokkers gebruiken!!!! 

De commissie vergadert zo’n 1x in de 6 weken als ik het goed heb en zo proberen we elkaar 

op de hoogte te houden van wat er allemaal speelt bij WZ maar ook wat we kunnen 

verbeteren of veranderen..  

Met veel plezier zit ik in de commissie en hoop dit nog een tijdje te blijven! Heb je vragen 

of een stukje voor de nieuwsbrief… mijn mail adres is: Sacha@desteunzolen.com. Ik zie het 

tegemoet!!! 

 

Dit wil ik ook nog even laten weten… 
 

Ik (Sacha) was super verrast te zien hoeveel zwemmers en ouders/verzorgers bij het taart 

eten aanwezig waren! Ik wil jullie dit nog heel graag laten weten! De volgende competitie 

wedstrijd is in Merwestein (als mijn geheugen mij niet in de steek laat) dus dan verwacht ik 

echt iedereen!!! Mocht je nou bv geen taart lusten of mogen, laat mij dat dan weten dan kan 

ik ervoor zorgen dat er voor jou ook iets is! 

 
 

 

 

De foto die jullie bij dit stukje zien staan is van Anke Margreet Blankensteijn. Ik ben de 

moeder van Hans. 



 

 

Voor de vereniging ben ik official voor zowel keerpuntcommissaris als jurysecretaris. Voor 

dit laatste ben ik nog in opleiding en moet nog worden beoordeeld. Hopelijk kan ik die 

opleiding dit seizoen afronden. 

In de wedstrijdcommissie is mijn taak om de officials te “ verzamelen”  die bij elke 

wedstrijd aanwezig moeten zijn. Over het algemeen brengt elke vereniging 2 officials mee 

naar een wedstrijd. Bij een competitie wedstrijd zijn er wel 5 officials per deelnemende 

vereniging nodig.  Bij elke wedstrijd zijn ongeveer 20 officials actief. 

We hebben gelukkig een aantal ouders die official zijn, maar we zijn altijd op zoek naar 

meer officials. Het is leuk om official te zijn, want je staat met je neus bovenop het 

zwemwater en kan je eigen kind of kinderen goed zien zwemmen.  

In maart zal weer een nieuwe opleiding voor keerpuntcommissaris beginnen. Die opleiding is 

4 avonden en een examen. Het is niet moeilijk, maar voor de vereniging wel erg belangrijk om 

officials bij de wedstrijden te kunnen “leveren”. Als een vereniging geen officials levert, kan 

die worden geschorst. Dat is een zware straf, die gelukkig nog niet is uitgedeeld. 

 

Naast deze taak help ik al een aantal jaar mee met de organisatie van het Merwestein gala. 

Dit is het toernooi dat al 6 keer door Aquarijn is georganiseerd in de herfstvakantie. Een 

leuke en gevarieerde wedstrijd waar veel pupillen aan meedoen en waar ook elektronische 

tijdwaarneming aanwezig is. 

 

Starters cursus 
 

Rob Moers, de vader van Emma en Jeffrey, heeft onlangs de opleiding voor starter gevolgd 

en …. met goed resultaat afgerond. Een leuke anekdote is wel hoe hij heeft geoefend: 

Rob kreeg nl als opdracht mee om thuis goed te oefenen maar ja hoe moet je nu thuis 

oefenen…. Daar had hij het volgende op bedacht. Emma, Jeffrey en Nolan worden door papa 

Rob op de trap gezet en dan moeten ze op het fluitsignaal van papa naar boven en Hup twee, 

drie, in bed. Er geldt in huize Moers een éénstartsregel met Semi-Benschopse start. 

Rob zet hem op! Binnenkort zien we je vast een keer als starter aan de badrand! 

Gefeliciteerd met het behalen van je 2-tje! 

 

 

Tot de volgende nieuwsbrief!!! 


