
 

 

 

 

UITSLAG NJJK, 29, 30, 31 JANUARI EN 1 

FEBRUARI 2015 IN AMSTERDAM 

 

Melissa Baars  
100 vrije slag 1:02.26 
200 vrije slag 2:14.42  
200 vlinderslag  2:33.91  
200 wisselslag 2:35.90  
 
Sanne Barten  
200 vrije slag 2:18.35  
400 vrije slag 4:49.07  
200 vlinderslag 2:46.51  
400 wisselslag 5:30.05  
 
 

Grootste verbetering: Bjorn van Doesburg, 50 vrije slag 27.75   
 

 

UITSLAG LIMIETWEDSTRIJD 8 FEBRUARI 2015 

IN AMERSFOORT 
 
Lotte Arts  
200 vrije slag 2:39.78  
400 vrije slag 5:42.78  
50 rugslag 38.73 
 
Jessica Baars  
50 vrije slag 31.03 
400 vrije slag 5:18.18 
50 vlinderslag 34.43 
 
Melissa Baars  
50 vrije slag 29.05 
200 wisselslag 2:38.70 
 
Sanne Barten  
100 vrije slag 1:08.21 
200 schoolslag 3:12.35 
50 vlinderslag 35.07 

Bjorn van Doesburg  
50 vrije slag 27.75  
100 vrije slag 1:02.05  
100 rugslag 1:10.77  
 
Swen van Elteren  
50 vrije slag 28.55  
200 vrije slag 2:15.17  
400 vrije slag 4:47.62  
 
Quinty Jansen  
200 wisselslag  2:35.43 

 

Swen van Elteren  
50 rugslag 35.78  
100 schoolslag  
200 wisselslag 2:42.31 
 
Quinty Jansen  
50 vrije slag 29.49 
100 schoolslag 1:22.64 
 
Britt Steunenberg  
200 schoolslag 3:23.82  
200 wisselslag 3:20.33  
 
Duncan de Vos  
400 vrije slag 4:45.48 
50 rugslag 32.50 
50 vlinderslag 29.44 



 

 

 
 
 
Hans Blankensteijn  
200 vrije slag 2:59.25 
200 rugslag 3:29.20  
50 vlinderslag 48.89 
 
Delano van den Bosch  
50 vrije slag 37.76 
200 schoolslag 3:59.78  
50 vlinderslag 43.75 
 
Karl van den Burg  
100 schoolslag 1:34.35  
50 vlinderslag 32.48 
100 vlinderslag 1:14.99 
 

Grootste verbetering: Swen van Elteren 50 rugslag 35.78     
 

 

UITSLAG LAC 15 FEBRUARI 2015 IN LEIDEN 
 

Lotte Arts  
1500 vrije slag 22:03.77 
 
Jessica Baars  
1500 vrije slag 21:07.55 
. 
Sanne Barten  
1500 vrije slag 19:14.24 
 
Hans Blankensteijn  
1500 vrije slag 24:19.56 
 
Delano van den Bosch  
1500 vrije slag 25:51.70 
 

Grootste verbetering: Lotte Arts, 1500 vrije slag 22:03.77 …  
 

 

 

Een ouder die aanwezig was bij het LAC was nog het volgende opgevallen: 

Yara Weldam  
50 vrije slag 30.80 
50 schoolslag 38.28 
100 schoolslag 1:25.81 
100 vlinderslag 1:25.61 
 
Jonna Wieling  
50 vrije slag 33.69  
100 vrije slag 1:17.16 
50 vlinderslag 39.81 
 

Karl van den Burg  
1500 vrije slag 19:28.05 
 
Swen van Elteren  
1500 vrije slag 19:20.91 
 
Quinty Jansen  
1500 vrije slag 19:44.70 
 
Jonna Wieling  
1500 vrije slag 23:44.12 
 



 

 

Zowel Sanne als Jonna kunnen heel goed synchroon zwemmen.. 

Een kleine uitleg voor diegene die nog niet bekend zijn met het LAC (Lange Afstands 

Circuit); vaak wordt er tijdens een LAC met 2 zwemmers in 1 baan gezwommen, dit is puur 

voor de snelheid van de wedstrijd.  

 

Om terug te komen op de zwemmers: Jonna zwom een lange tijd naast haar baangenoot, 

Sanne iets minder lang, uiteindelijk was de winst voor de beide dames van Aquarijn! 

Blijkbaar was het een heel grappig gezicht.. 

Hier nog 2 foto’s: 

 

Jonna met haar baangenoot: 

 

 
 

Sanne in haar baan: 

 
 

Met dank aan onze huisfotografe! 
 

BELANGRIJKE MEDEDELING OVER DE 

COMPETITIE!!! 
 

Op de kalender staat dat de laatste competitie wedstrijd in Leiden zal zijn, wij hebben aan 

Leiden gevraagd of wij deze laatste wedstrijd in Nieuwegein mogen zwemmen, dit is gelukt! 

 
 



 

 

 

De laatste competitie wedstrijd op zondag 8 maart is dus in 

Nieuwegein!!! 
 

Dit houdt wel in dat wij echt iedereen lees: iedere zwemmer!!! bij deze wedstrijd 

verplichten aanwezig te zijn, dit is een hele belangrijke dag voor ons als vereniging en wij 

gaan ervan uit dat iedereen dit beseft en knallend van de startblokken gaat! 

Dus mocht je voor je school of voor je studie iets te leren of te studeren hebben, regel het 

dan zo voor jezelf dat je dit zondagmiddag niet meer hoeft te doen!!! 

We gaan ervan uit dat iedereen er is!! Stel de trainers niet teleur!!! 

 

Omdat de competitie op zondag gezwommen wordt is er geen ochtendtraining in Kromme 

Rijn, maar dat begrepen jullie waarschijnlijk al wel! 

 

Zondagochtend training Kromme Rijn Minioren 
 

Op 22 en 29 februari aanstaande vervalt de ochtendtraining voor de Minioren in Kromme 

Rijn. Dit geldt dus alleen voor de Minioren!!!! 

De trainingen bij Herman gaan dus wel door!! 

Wellicht ten overvloede: 

De zondagochtend training op 8 maart vervalt voor iedereen, dit ivm de competitiewedstrijd 

die middag in Nieuwegein! 

 

Tijdwaarnemers gezocht 
 

Onderstaand verzoek komt steeds terug en is zo van belang voor onze vereniging!! 

Namens Anke Margreet plaats ik onderstaande tekst. 

 

“Bij elke wedstrijd die onze pupillen zwemmen zijn er officials. Zij zorgen dat de wedstrijd 

goed verloopt. 

Elke vereniging is verplicht om officials te “ leveren” bij de wedstrijd.  

Gelukkig hebben we een aantal ouders die official kunnen zijn, maar we zijn wel op zoek naar 

meer ouders. Iedere ouder die nu official is, doet dat met veel plezier, maar voelt de druk 

van “elke wedstrijd official zijn” als vervelend. Dit kan veranderen als er meer officials 

komen binnen onze vereniging. 

Je bent alleen official als jouw kind zwemt en de tijdsinvestering is niet meer dan de duur 

van de wedstrijd. 



 

 

Veel voetbal- en hockeyverenigingen hebben het verplicht gesteld dat je als ouder van een 

sportend kind, vrijwilligerswerk doet voor de club. Wij hebben er tot nu toe voor gekozen 

om geen verplichting in te stellen, maar willen wel heel graag dat alle ouders hun steentje 

bijdragen aan het laten slagen van de wedstrijden en het plezier van onze kinderen. 

 

Wie oh wie kan ik opgeven voor de cursus tijdwaarnemer die in maart wordt gehouden, zie 

voor meer informatie de bijgestuurde aankondiging. 

Je kunt een mail sturen naar ankem@cygnus-infra.nl”. 

 

Als aanvulling hierop kan ik (Sacha) nog zeggen dat vooral in de klasse van de minioren hard 

officials nodig zijn, het niet kunnen leveren van een official bij een wedstrijd kan leiden tot 

het niet mogen meedoen van onze zwemmers tijdens die wedstrijd. Ik hoop dan echt dat 

iedere ouder die nog geen klokker is het enorme belang hiervan in ziet! De cursus is goed te 

doen en ook heel leuk en zoals Anke schrijft: als het aanbod ruim is dan staan ook niet 

iedere wedstrijd dezelfde klokkers aan de badrand!  
 

 

Input nieuwsbrief 

Wil je ook een stukje in de nieuwsbrief schrijven of heb je leuke foto’s gemaakt tijdens een 

wedstrijd of training stuur je tekst of foto’s dan naar sacha@desteunzolen.com 

De nieuwsbrief is er voor de zwemmers maar kan ook mede door de zwemmers tot stand 

komen! 
 

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!  
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