
 

 

 

Uitslag Lac Amersfoort 29-11-2014 

Melissa Baars  
800 vrije slag 10:02.61 
 

Uitslag Den Haag Endurance Cup 29 -11-2014 

Jessica Baars  
200 vrije slag 2:22.12  
800 vrije slag 10:30.14  
 
Sanne Barten  
200 vlinderslag 2:53.15  
200 wisselslag 2:41.98  
 
Hans Blankensteijn  
200 wisselslag 3:18.55  
 
Grootste verbetering: Hans Blankensteijn, 200 wisselslag 3:18.55  

 

Aquarijn succesvol bij de Endurance Cup in Den Haag 
(door Ellen Bats) 

  

Jammer dat er uit de uitslag niet is op te maken wat er gedurende de finales is gebeurd. Deze 

werden in de middag gezwommen maar we moesten nog wel eerst even het ochtendprogramma 

afwerken.  

Was het voor sommige zwemmers, Jessica / Britt / Hans /Martijn, een geslaagde ochtend.  Hans 

zwom weer eens 12 seconden van zijn tijd af en Britt moest van Herman er 21 seconden afzwemmen. 

Oke het werden er geen 21 maar het werden 8 seconden. Maar ze kon wel heerlijk van de zon, strand 

en haar parasol genieten toen ze de 2de 50 meter moest zwemmen tijdens de rug. Misschien lag ze 

wel samen met Swen onder deze parasol.  

Terwijl het voor de overige zwemmers een iets minder geslaagde ochtend was. Emma werd helaas 

gediskwalificeerd op haar eerste 200 wissel. Sanne en Swen hadden gedacht om een limiet te 

zwemmen op de 200 wissel. Helaas voor hun beide is dit niet gelukt. Allebei hadden ze zoiets ik wil 

naar huis ik heb geen zin meer.  

Maar Martijn daar tegenover zwom een PR op zijn 100 vrij en hoopte dat hij 's middags de finale 

mocht zwemmen. Echter gaf hij toch maar aan om naar huis te gaan daar het allemaal iets te lang 

ging duren. Tot onze verbazing stond Martijn opeens weer voor onze neus. Hij wou toch wel de finale 

zwemmen. Na lang wachten werd er uiteindelijk bekend gemaakt wie er finale mocht zwemmen.  

Swen van Elteren  
200 wisselslag 2:45.90  
 
Martijn Kornet  
100 vrije slag 56.80  
 
Britt Steunenberg  
200 wisselslag 3:12.23  
 



 

 

Er werden vier finale plaatsen gehaald waarbij er 700 meter moest worden gezwommen  via een 

afvalrace. Jessica , Sanne , Swen en Martijn hadden zich hiervoor geplaatst. Sanne en Jessica waren 

als eerst aan de beurt. Sanne moest de eerste 100 wel even hard aantrekken maar kwam toen op 

gang. Over haar hoefde we geen zorgen te maken. Jessica was in een felle strijd gewikkeld en kwam 

steeds dichter bij plek 2. Gelukkig ging het lichtje bij de concurrentie langzaam uit en de dames 

hadden ervoor gezorgd dat plek 1 en 2 voor Aquarijn waren. Ja en dan Swen. Had de ochtend niet zo 

goed gezwommen maar kon nu wrak nemen. Als een speer ging hij van start en was in een spannende 

strijd verwikkeld met de nummer 2 en 3. Nummer 3 moest op den duur afhakken en toen was het 

tussen Swen en de nummer 2. In de laatste 100 meter gooide hij er nog wat tussensprintjes uit en 

de nummer 2 kon niet meer volgen. Een verdiende eerste plaats was dan toch nog een mooie 

bekroning. De druk voor Martijn lag nu wel erg hoog. Helaas voor Martijn pakte het anders uit dan 

hij had gehoopt. Omdat er maar zeven finalisten waren zou de eerste afvallen na 200 meter. Helaas 

voor Martijn kwam hij 0.08 tekort om zijn race te mogen vervolgen. Teleurgesteld moest hij het 

water verlaten. Hij had er zich zo op verheugd dat hij deze afvalrace mocht zwemmen en dan kom je 

0.08 tekort. Dus de volgende keer beter. Swen en Sanne gefeliciteerd met jullie overwinning en zet 

de zuurverdiende beker maar op een mooie plek waar iedereen hem kan zien.  

Na een lange dag, voor sommige onder ons (Rob en Anke Margreet) al vanaf 08.15, gingen we met 2 

bekers naar huis. Sanne had met Herman geregeld dat ze na afloop van de wedstrijd nog even een 

milkshake mocht halen. Helaas voor Sanne maar gelukkig voor de portemonnee van Ellen waren er 

geen milkshakes meer. Uiteindelijk eiste de wedstrijd toch haar tol en op de terugweg had ik een 

slapend kind in de auto. Wat begon als een druk kind in de ochtend, Jessica had volgens mij zoiets 

mens hou je mond ik ben net wakker, eindigde als een rustige terugrit.  

Bedankt zwemmers ik heb genoten van jullie geweldige inzet. 
 

Voor het gemak staat de uitslag van de limiet in Purmerend even onderaan 

in deze nieuwsbrief! 
 

aanpassing contributie Wedstrijdzwemmen 
Tijdens de Algemene Leden Vergadering van afgelopen 26 november is de begroting van de 

vereniging in het algemeen en de afdelingen in het bijzonder besproken en goedgekeurd. 

Door bezuinigingen bij gemeente naar sportverenigingen en sportfaciliteiten toe, betekent dit dat 

we de komende jaren minder subsidies zullen krijgen. Daarom ontkwamen we er niet aan om de 

contributies aan te passen en zo het badwater en de trainers te kunnen waarborgen.  

Deze worden per 1 januari als volgt ingedeeld:  

Swimkick/Instroom 385 euro 

Speedo  440 euro 

Cat D   220 euro 

Cat C   480 euro 

Cat B   530 euro 

Cat A   600 euro 

Alleen startverg. 75 euro 



 

 

Ouder zwemmen 160 euro 

 

website Aquarijn 
 

Voor de website van Aquarijn maakt Tom Balfoort regelmatig promotiefilmpjes. Het kan dus zijn, dat 

er zwemmers van WZ te zien zijn op deze promotiefilmpjes. Mocht je hier bezwaar tegen hebben, 

geef dit dan door aan Tom, mail@tom.cx 

 

Trainingen zondag in Kromme Rijn 

 

Met het vertrek van onze trainster Chantal op de zondagmorgen in Kromme Rijn was er een probleem 

ontstaan… wie gaat onze minioren trainen?? 

Gelukkig komt alles op z’n pootjes terecht en er zal dan ook een roulatieschema worden opgezet 

waarbij Els (van der Burg), Nico (Barten), Rob (Moers), Arend (Steunenberg) en Tom (Balfoort) de 

training voor de zondagmorgen op zich zullen nemen. 

Met de komst van Tom Balfoort, op dit moment opleider bij de afdeling Opleidingen maar ook oud 

zwemmer van onze eigen afdeling en de webmaster van de site (zie boven), zijn we heel blij! Tom, 

welkom! (ps. Tom is in actie te zien op onze site, bovenaan, hij is diegene die vlinderslag zwemt..) 

 

Startgelden 

 

Helaas moeten we constateren, dat de bijdrages voor de startgelden door sommigen niet tijdig 

worden betaald. Als je niet betaalt, kun je geen wedstrijden meer zwemmen, want we kunnen dan als 

vereniging/afdeling de wedstrijden niet meer voor je betalen. Wees dus op tijd, en voorkom dat je 

geen wedstrijden meer kunt zwemmen! De penningmeester, Arend, geeft je op tijd door, dat je weer 

een bijdrage hiervoor moet storten, dus wacht daar niet te lang mee! Het zou jammer zijn, als je 

hierdoor wedstrijden zou moeten missen! 

 

Cursus Starter in februari 2015 
 

(namens Anke-Margreet Blankensteijn) 

 

Bij een wedstrijd zijn altijd veel officials aanwezig. Een belangrijke taak is weggelegd voor de 

starter. Deze staat naast de scheidsrechter en zij samen zorgen voor een goede startprocedure. In 

de vorige nieuwsbrief hebben jullie kunnen lezen dat Rob Moers, de vader van Emma en Jeffrey de 

cursus dit najaar heeft gevolgd en nu thuis op de trap oefent, met zijn kinderen. Wilt u dat ook 

kunnen doen? 

In februari is er opnieuw een cursus Starter. Namens de vereniging ben ik op zoek naar ouders die 

deze cursus willen volgen. Het is een cursus van 2 avonden en er is geen examen aan verbonden. De 

cursuslocatie is Veenendaal. 



De aanmelding kan tot 18 januari 2015

Als je interesse hebt, stuur dan een mail naar 

verwerking van de opgave. 

 

Voor wie het in de vorige nieuwsbrief gemist heeft…

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 zel

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

Serious Swim 2014 
(ingestuurd door Woen Hing Woei)

Doe op 20 en 21 december mee aan de Serious Swim zwemmarathon om geld in te zamelen voor 

3FM Serious Request van het Glazen Huis! Jong en oud

vanaf 14:00. De zwemmarathon duurt 17 uur, maar deelnemers mogen zelf aangeven hoe lang 

zij mee zwemmen. 

De zwemmarathon wordt georganiseerd door zwemvereniging Aquarijn, zwembad Merwestein en IT 

Consultancy bedrijf musQueteer. Tijdens de zwemmarathon, waarbij in estafettevorm wordt 

gezwommen, zijn verschillende DJ’s aanwezig om de zwemmers aan te moedigen. Ook wordt er een 

live uitzending vanuit het zwembad op OnAir Radio uitgezonden. Het avondeten wordt gesponsord 

door restaurant RAAK en De Markt, en het ontbijt door BeeBox. Warme kleding voor de zwemmers 

wordt verzorgd door KPN. ’s Nachts zijn er slaapplekken van het Rode Kruis, waar je met je slaapzak 

tussen het zwemmen door kunt uitrusten. Het belooft een hele happenin

horen zelf sponsors te zoeken voor hun topprestatie en het ingezamelde geld mee te nemen naar 

Serious Swim 2014 in Nieuwegein.

Het ingezamelde geld wordt ingezet voor opvang en herstel van vrouwen met een trauma veroorzaakt 

door seksueel geweld in conflictgebieden. Wil je mee

via seriousrequest@musqueteer.nl

www.kominactie.nl/zwemmarathon

Als bijlage bij deze nieuwsbrief is de speciale flyer gevoegd!
 

 

 

 

 

 

 

 

aanmelding kan tot 18 januari 2015 

Als je interesse hebt, stuur dan een mail naar ankem@cygnus-infra.nl, dan zorg ik voor de 

Voor wie het in de vorige nieuwsbrief gemist heeft… 

Trainingen in de kerstvakantie (ter herinnering)

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

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

: de trainingen in Kromme Rijn gaan wel door! (uiteraard niet op de feestdagen zel

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

 
(ingestuurd door Woen Hing Woei) 

Doe op 20 en 21 december mee aan de Serious Swim zwemmarathon om geld in te zamelen voor 

3FM Serious Request van het Glazen Huis! Jong en oud zijn welkom in zwembad Merwestein 

vanaf 14:00. De zwemmarathon duurt 17 uur, maar deelnemers mogen zelf aangeven hoe lang 

De zwemmarathon wordt georganiseerd door zwemvereniging Aquarijn, zwembad Merwestein en IT 

eteer. Tijdens de zwemmarathon, waarbij in estafettevorm wordt 

gezwommen, zijn verschillende DJ’s aanwezig om de zwemmers aan te moedigen. Ook wordt er een 

live uitzending vanuit het zwembad op OnAir Radio uitgezonden. Het avondeten wordt gesponsord 

estaurant RAAK en De Markt, en het ontbijt door BeeBox. Warme kleding voor de zwemmers 

wordt verzorgd door KPN. ’s Nachts zijn er slaapplekken van het Rode Kruis, waar je met je slaapzak 

tussen het zwemmen door kunt uitrusten. Het belooft een hele happening te worden! De zwemmers 

horen zelf sponsors te zoeken voor hun topprestatie en het ingezamelde geld mee te nemen naar 

Serious Swim 2014 in Nieuwegein. 

Het ingezamelde geld wordt ingezet voor opvang en herstel van vrouwen met een trauma veroorzaakt 

seksueel geweld in conflictgebieden. Wil je mee zwemmen of helpen als vrijwilliger? Geef je op 

seriousrequest@musqueteer.nl. Wil je doneren aan onze zwemmers? 

www.kominactie.nl/zwemmarathon. Spread the word en graag tot dan! 

Als bijlage bij deze nieuwsbrief is de speciale flyer gevoegd! 

 

, dan zorg ik voor de 

(ter herinnering) 

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

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

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

Doe op 20 en 21 december mee aan de Serious Swim zwemmarathon om geld in te zamelen voor 

zijn welkom in zwembad Merwestein 

vanaf 14:00. De zwemmarathon duurt 17 uur, maar deelnemers mogen zelf aangeven hoe lang 

De zwemmarathon wordt georganiseerd door zwemvereniging Aquarijn, zwembad Merwestein en IT 

eteer. Tijdens de zwemmarathon, waarbij in estafettevorm wordt 

gezwommen, zijn verschillende DJ’s aanwezig om de zwemmers aan te moedigen. Ook wordt er een 

live uitzending vanuit het zwembad op OnAir Radio uitgezonden. Het avondeten wordt gesponsord 

estaurant RAAK en De Markt, en het ontbijt door BeeBox. Warme kleding voor de zwemmers 

wordt verzorgd door KPN. ’s Nachts zijn er slaapplekken van het Rode Kruis, waar je met je slaapzak 

g te worden! De zwemmers 

horen zelf sponsors te zoeken voor hun topprestatie en het ingezamelde geld mee te nemen naar 

Het ingezamelde geld wordt ingezet voor opvang en herstel van vrouwen met een trauma veroorzaakt 

zwemmen of helpen als vrijwilliger? Geef je op 



 

 

 
Vrijwilligers gezocht tijdens de Serious Swim marathon 
 

Een evenement als Serious Swim draait niet zonder de hulp van vrijwilligers.. Heb je zin om op welke 

wijze dan ook te helpen geef je dan op via: seriousrequest@musqueteer.nl 

Woeni zal je dan verder helpen! 

 

Weekendje Osnabruck 

 
Ook aankomend jaar willen we weer naar Osnabruck gaan en wel in het weekend van 21/22 maart 

2015; het is een wedstrijd die gezwommen mag worden vanaf junioren 1 en ouder. Ook ouders zijn 
welkom om mee te gaan. Het is altijd ontzettend gezellig, en er worden ook altijd bijzondere 

prestaties geleverd. Binnenkort zullen de uitnodigingen hiervoor worden rondgestuurd en kun je 

aangeven of je mee wilt. Hou de mail in de gaten en reserveer vast het weekend in je agenda! 

 

Ouder zwemmen 

 
Op het moment wordt er op zondagochtend door sommige ouders gebruik gemaakt van het 

‘ouderzwemmen’ in Kromme Rijn.  

Door de huidige groei van onze afdeling, en door de beperkte beschikbare banen in Kromme Rijn, 

staan we voor het probleem, dat ouders en zwemmers in 1 baan zouden moeten zwemmen.  

Het voorstel vanuit de zwemcommissie en de trainers is, om de komende weken een aantal scenario’s 

uit te proberen. Mocht dit uiteindelijk toch niet bevallen, dan is er uiteraard de mogelijkheid om het 

‘ouder zwemmen’ af te zeggen. We hopen dat dit niet nodig zal zijn, maar mocht het toch te lastig 

worden tijdens het zwemmen, en erg krap worden, dan kunnen de desbetreffende ouders per 1 

januari gewoon opzeggen. We willen wel vragen om de verschillende scenario’s eerst uit te proberen.  

 

de verrassing op 2 januari 2015 
 

In nieuwsbrief 4 had ik, namens de trainers, gevraagd of jullie 2 januari 2015 wilden vrijhouden. In 

plaats van een training willen zij met jullie gaan bowlen! De organisatie is in handen van en bij Els. Bij 

deze nieuwsbrief is de uitnodiging gevoegd. Wij (Els, Arend en/of Sacha) ontvangen graag de 

ingevulde strookjes zo snel als mogelijk terug. Ook zien we daarop graag staan dat jullie meegaan!!! 

Het lijkt ons echt heel leuk als er zoveel mogelijk zwemmers meedoen, jong of oud, minioor of 

master.. kom gewoon, dan maken we er een gezellig moment van! 

 



 

 

Verjaardagen!!! 
 

In de maand november zijn jarig geweest: Danique van den Bosch en Lisenka Kornet. 

Maar ook 1 van onze nieuwe leden: Quinty Jansen. 

Nog gefeliciteerd Danique, Lisenka en Quinty! 

 

In de maand december was/zijn jarig op: 

7  december Cemre Yildiz 

17 december: Yara Weldam en Vera Willers 

18 december: Bjorn van Doesburg en Kathy Baars 

19 december: Britt Steunenberg 

20 december: Michael Smink, 

26 december Martijn Kornet 

 

Vrij direct na de jaarwisseling is jarig op: 

5 januari Shannon Mommersteeg 

 

 
 

 

Namens iedereen bij WZ een super leuke verjaardag gewenst! 

 

 

Nieuwe leden 
Hierbij wil ik namens de WC alle nieuwe leden van harte welkom heten bij onze gezellige club 

Aquarijn! Op naar mooie wedstrijden! 

Speciaal voor die nieuwe leden.. wij hebben als Aquarijners het volgende onderling 

afgesproken: mocht je als zwemmer een attribuut (maar ook kleding) bij de badrand laten 

liggen (zowel na trainingen als wedstrijden) en een medezwemmer, trainer, ouder of wie dan 

ook neemt jouw spullen ter bewaring mee dan mag je de volgende keer de vinder een zak(je) 

drop aanbieden!!!… 

 

 

 



 

 

 

Uitslag 2e Limietwedstrijd Purmerend  07-12-2014 
Jessica Baars  
50 vrije slag  30.74  
100 vrije slag 1:05.64  
100 wisselslag 1:16.56  
 
Baars Melissa  
100 vrije slag 1:02.99  
100 vlinderslag 1:10.24  
 
Sanne Barten  
50 vrije slag  32.13  
100 vrije slag  1:06.99  
100 schoolslag 1:32.61  
100 vlinderslag 1:18.90  
 
Delano van den Bosch  
100 vrije slag 1:22.81  
100 wisselslag 1:34.97  

 
Grootste verbetering: Jonna Wieling, 50 vrije slag 34.96 
 

 
 

Gevonden/verloren voorwerpen of te koop aanbieden 
Als er in het zwembad spullen zijn achtergebleven, als iemand iets is kwijtgeraakt of spullen 

wil doorverkopen, dan is dit de plek. Stuur een mailtje naar 

nieuwsbriefwzaquarijn@gmail.com en het komt in de volgende nieuwsbrief te staan!  

Bjorn van Doesburg  
200 vrije slag 2:26.86  
200 wisselslag 2:46.55  
 
Swen van Elteren  
50 vrije slag 29.70  
100 vrije slag 1:03.56  
100 vlinderslag 1:15.00  
 
Iris de Kruijf  
50 vrije slag 30.01  
100 vrije slag 1:06.30  
100 wisselslag 1:17.42. 
 
Duncan de Vos  
100 vrije slag 1:00.05. 
100 vlinderslag 1:08.03  
 

Yara Weldam 
100 vrije slag 1:05.68  
100 schoolslag 1:22.16  
 
Jonna Wieling  
50 vrije slag 34.96  
100 vrije slag 1:18.78  
100 rugslag 1:29.79  
 
Marin Wieling  
100 vrije slag 1:47.68  
50 rugslag 53.07  
100 schoolslag 2:03.60  
50 vlinderslag 52.83 
 

 


