
 

 

 

De eerste nieuwsbrief van 2015!  

Ik wens iedereen een mooi zwemjaar toe!! 

 

 

Uitslag Limietwedstrijd Dordrecht  28-12-2014 
 
Baars  Jessica  
50 vrije slag 30.83 30 
100 vrije slag 1:07.35 200  
vrije slag 8 2:23.24  
 
Melissa Baars  
100 vrije slag 4 1:03.62  
400 vrije slag 2 4:49.27 
 
Sanne Barten  
100 rugslag 1:15.00  
200 rugslag 2:35.31  
200 wisselslag 2:43.42  
 

 

Grootste verbetering: Jonna Wieling, 50 vlinderslag 42.07  
 

 

 

Uitslag 1e Limietwedstrijd 2521 bad Blokweer 

Alblasserdam  03-01-2015 
 
Arts Lotte    Barten Sanne 
200 vrije slag 2:40.61   200 vrije slag  2:22.21  
 
Baars Jessica   Weldam Yara 
200 vrije slag 2:24.92   200 vrije slag 2:29.02  
 

 

 

 

Karl van den Burg  
50 vrije slag 29.38  
100 vrije slag 1:05.19  
100 vlinderslag 1:14.45  
 
Swen van Elteren  
50 vrije slag 29.12  
100 vrije slag 1:03.46  
100 rugslag 1:18.33  
100 vlinderslag 1:14.18  
 
Quinty Jansen  
100 schoolslag 1:21.79 
200 wisselslag 2:36.55  
 

Martijn Kornet  
100 vrije slag 57.19  
200 vrije slag 2:06.32  
 
Yara Weldam  
100 vrije slag 1:05.42  
50 schoolslag 38.60  
 
Jonna Wieling  
100 vrije slag 1:20.07  
50 rugslag 40.84  
50 vlinderslag 42.07  
 



 

 

 

Uitslag Winterkring 10 en 11 januari 2015 in de 

Kwakel in Utrecht 
 

Voor de uitslag verwijzen wij je graag naar de site van Aquarijn. Of klik op de link hieronder 
 

http://aquarijn.eu/wp-content/uploads/2015/01/WZ_20150111UIT.pdf 
 

Wel wil ik vermelden dat er 96 individuele starts en nog een aantal estafettestarts waren. 

 

De grootste verbetering staat op naam van Bjorn van Doesburg op de 50 vlinderslag, 31.02! 

 
 

 

 

Hierbij de foto van de medaillewinnaars/zwemmers van de zaterdag 
 

 
 

 

http://aquarijn.eu/wp-content/uploads/2015/01/WZ_20150111UIT.pdf


 

 

 

 

hierbij de foto van de medaillewinnaars/zwemmers van de zondag 
 

 
 

 

Met dank aan Renate en Cynthia voor de foto’s! 

 

Uitslag competitie, 17 januari 2015 in Nieuwegein 

 

Er zijn tijdens de competitie weer genoeg afstanden gezwommen, dusdanig veel dat ik ze 

hier niet ga vermelden, maar ik wil ze jullie niet onthouden; derhalve hierbij de link naar de 

uitslag. 

 
http://aquarijn.eu/wp-content/uploads/2015/01/WZ_20150117UIT.pdf 
 

De grootste verbetering: Britt Steunenberg op de 50 rugslag, 40.96!  

 

 

 

 

http://aquarijn.eu/wp-content/uploads/2015/01/WZ_20150117UIT.pdf


 

 

Uitslag Open Nederlandse Masters 

Kampioenschappen 2015 korte baan Heerenveen  

23-25-01-2015 
 
Grith Sigsgaard  
800 vrije slag 9:44.91 
1500 vrije slag 18:32.22 
 
Grith is 2x keer 1ste geworden in haar leeftijdsklasse waarbij ze 1x overall 1ste was. 

 

Uitslag Miniorencircuit Veenendaal 24-01-2015 
 
Hans Blankensteijn  
200 rugslag 3:19.26  
200 wisselslag 3:26.95  
 
Kaj van Doesburg  
50 vrije slag 36.94  
200 wisselslag 3:37.29  
 
Lilu Kusters  
200 rugslag  4:03.33  

 
Grootste verbetering: Kaj van Doesburg, 50 vrije slag 36.94 

 

 

Oproep aan alle zwemmers uit naam 

van Herman!!! 
 

Herman eist van iedere zwemmer dat hij/zij aanwezig is bij de laatste wedstrijd van de 

competitie op 8 maart aanstaande, dit in verband met de zeer grote kans op promotie naar 

de A klasse! Er zal keihard gezwommen moeten worden en jullie hebben laten zien dat jullie 

dat ook kunnen, dus no excuses!!! 

 

 

 

Emma Moers  
400 vrije slag  8:05.72  
 
Muna Onunta 
400 vrije slag  9:12.19  
100 wisselslag 2:01.58  
 
Michael Smink  
400 vrije slag 5:35.18  
100 wisselslag 1:23.38  
 

Jonna Wieling  
200 rugslag 3:11.26  
200 wisselslag 3:17.08 
 
Marin Wieling  
50 vrije slag 43.27  
200 wisselslag 3:48.63  
 

 



 

 

ZOMAAR…. 
 

…..een foto op een dinsdagochtend (30-12) om 05.30 uur in Kromme Rijn…. 

Hebben jullie de gezellige blauwe schoentjes gezien…(en dat het voornamelijk de moeders 

zijn die zooo vroeg hun mandje uitgaan…. Ik zeg: bikkels! 

 

 
 

Schoolslagclinic 
 

Van de trainers van AZ&PC ontvingen we het volgende bericht: 
 

 

“Beste zwemclubs, 

 

Zoals jullie weten organiseert de A-selectie van AZ&PC dit jaar vijf clinics voor zwemmers in de regio. Tijdens 

deze clinics delen onze zwemmers hun ervaring met jongere zwemmers en geven zij hen aandachtspunten mee 

voor in de trainingen. Onze derde clinic in het thema van de schoolslag komt er weer aan, en er zijn nog enkele 

plekken beschikbaar. Als er nog leden van uw zwemclub zijn die mee willen doen kunnen zij zich nu nog opgeven! 

 

De clinic begint op zaterdag 7 februari om 8.00u in het Sportfondsenbad te Amersfoort (Bisschopsweg 175) 

en zal tot ongeveer 10 uur duren. Daarnaast is er voor de ouders het tweede uur een presentatie over 

wedstrijden door onze hoofdtrainer Tom Rikhof. 

De kosten bedragen 10,- euro en 2,50 euro voor de ouderpresentatie. Graag ontvangen wij het geld in een 

gesloten envelop met naam erop bij aanvang van de clinic.  



 

 

Opgeven kan door een mail te sturen naar clinics@azpc.nl. Vermeld daarin je naam, leeftijd en je pr op de 

50meter schoolslag zodat wij je kunnen indelen in de juiste groep. 

 

De vorige keren waren een groot succes en we hopen dit keer weer op een groep enthousiaste zwemmers.  

 

Groeten namens de A-selectie senioren van AZ&PC,  

Milou Schraverus” 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Verjaardagen januari en februari!!!! 
 

Hans Blankensteijn 25-1 

Jorn Uffing   29-1 

Lisa Goris   8-2 

Dóga Tutar   11-2 

 

 

 
 

 

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!  

 

 

 

 

 

mailto:clinics@azpc.nl

