
 

 

 

UITSLAG LIMIETWEDSTRIJD DORDRECHT  

21 FEBRUARI 2015 

 
Lotte Arts  
50 vrije slag 32.10 
100 vrije slag 1:12.26 
200 vrije slag 2:39.67 
 
Jessica Baars  
100 vrije slag 1:07.80 
200 vrije slag 2:29.14 
 
Melissa Baars 
100 vrije slag 1:03.53 
100 vlinderslag 1:10.83 
 
Sanne Barten 
50 vrije slag 31.58 
200 vrije slag 2:23.48 
200 wisselslag 2:44.13 
 
Karl van den Burg 
50 vrije slag 29.27 
100 vrije slag 1:04.71 
100 rugslag 1:17.02 
 
Bjorn van Doesburg  
100 vrije slag 1:05.84 
100 vlinderslag 1:21.77 
 

Grootste verbetering: Lotte Arts, 50 vrije slag 32.10  

 

De duim van Herman stond de dag door in de positie als op het fotootje hierboven. 

Mij is ter ore gekomen dat Herman heeft gezegd dat ie niet verwacht had dat er zo goed 

gezwommen zou worden die dag, mede door de harde trainingen van de afgelopen tijd. 

Ook zijn er de nodige limieten gezwommen deze dag en wel door: 

Richelle, Sanne, Yara, Quinty, Melissa, Britt, Swen en Bjorn! 

Gefeliciteerd allemaal!! 

 

Op naar het NJJK en NK!!! 

 

 

 

Swen van Elteren  
50 vrije slag 29.41 
200 vrije slag 2:21.39 
100 vlinderslag 1:15.13 
. 
Raoul Engelenburg 
100 vrije slag 56.48 
400 vrije slag 4:22.09 
 
Quinty Jansen 
100 vrije slag 1:04.41 
100 schoolslag 1:20.75 
200 wisselslag 2:41.49 
 
Richelle Koot  
50 vrije slag 27.51 
50 vlinderslag 29.89 
 
Martijn Kornet  
50 vrije slag 27.44  
100 vrije slag 59.72 
400 vrije slag 4:34.34 
 

Iris de Kruijf 
50 vrije slag 29.81 
50 rugslag 35.17 
100 rugslag 1:14.73 
 
Britt Steunenberg  
200 vrije slag 2:57.87 
50 rugslag 42.76 
100 schoolslag 1:30.76 
 
Yara Weldam  
50 vrije slag 30.31 
200 vrije slag 2:29.73  
200 wisselslag 2:53.40 
 
Eva Werkman  
50 vrije slag 29.59 
100 vrije slag 1:04.48 
200 vrije slag 2:19.16  
 



 

 

UITSLAG SPEEDO JAARGANGFINALE,  

LEIDEN 22 JANUARI 2015 
 
Michael Smink  
100 vlinderslag 1:20.99 

En ook nog een verbetering op de 100 vlinderslag van 1:23.33 naar 1:20.99  

 

 

UITSLAG HEUVELRUG, BARNEVELD, 28 FEBRUARI 2015 
 
 
Lotte Arts  
200 vrije slag 2:35.89  
50 rugslag 39.13  
 
Jessica Baars  
200 vrije slag 2:24.58 
50 rugslag 37.35  
100 vlinderslag 1:17.68  
 
Kathy Baars  
100 vrije slag 1:18.69  
200 schoolslag 3:43.66  
50 vlinderslag 40.39  

 
 

Grootste verbetering: Jonna Wieling, 100 schoolslag 1:35.36                

 

Tijdens deze wedstrijd zijn er weer flink wat medailles opgehaald door onze zwemmers!!! 

 

 
 

 

Melissa Baars  
50 vrije slag 28.68  
200 rugslag 2:36.32  
100 schoolslag 1:25.41 
 
Hans Blankensteijn  
100 vrije slag 1:22.54  
50 vlinderslag 51.16  
 
Lilu  Kusters  
100 vrije slag 1:31.24  
200 schoolslag 3:58.49  
50 vlinderslag  56.35  

 

Britt Steunenberg  
200 rugslag 3:07.80  
100 schoolslag 1:31.43 
 
Duncan de Vos  
100 vrije slag 1:00.10  
200 schoolslag  2:54.19  
50 vlinderslag  29.40  
 
Jonna Wieling  
100 vrije slag 1:15.48  
200 schoolslag 3:19.64  
50 vlinderslag  37.71  

 



 

 

UITSLAG TALENT CUP, AMSTERDAM 1 MAART 2015 
 
 
Sanne Barten  
100 vrije slag 1:06.84  
100 rugslag 1:15.56  
200 rugslag 2:39.33  
 
Karl van den Burg  
50 vrije slag  29.13  
100 vrije slag 1:04.69  
200 wisselslag 2:42.35  
 
Bjorn van Doesburg  
50 vrije slag 28.38  
100 vrije slag 1:03.67  
100 rugslag 1:15.40  
100 vlinderslag 1:18.79  

 

Grootste verbetering: Bjorn van Doesburg, 50 vrije slag 28.38  

 

Ook tijdens deze wedstrijd zijn weer de nodig limieten gezwommen en medailles gescoord!!! 

Gefeliciteerd allemaal!! Jullie mogen trots zijn op jezelf!!! 

 

De competitie deel 4 
 

en dan breekt DE grote dag aan… Herman zal vast lastig geslapen hebben… het werd vanzelf 8 

maart….8 maart is/was d-day… we, of eigenlijk ze, moeten allemaal super HARD zwemmen… het 

moet, het moet!!! Het moet gewoon lukken!!! 

 

Als verrassing had Janien (Kamperman), vooruitlopend op wat zou gaan komen, 2 taarten besteld. 

 

 
de heerlijke taarten! In de B zitten we maar we willen graag naar de A! 

De druk werd natuurlijk door de taarten enorm!!! 

Swen van Elteren  
50 vrije slag 29.14  
400 vrije slag 4:59.44  
50 rugslag 35.37  
200 vlinderslag 2:46.96  
 
Quinty Jansen  
50 vrije slag 29.37  
50 schoolslag 36.97 
100 schoolslag 1:18.81  
200 schoolslag 2:57.97  
 
Martijn Kornet  
100 vrije slag 59.27  
200 vrije slag 2:09.59  
200 wisselslag 2:30.47  
 

Michael Smink  
100 vrije slag 1:14.76  
100 rugslag 1:28.04  
100 schoolslag 1:41.02  
100 vlinderslag 1:30.69 
 
Yara Weldam 
50 vrije slag 30.96 
100 vrije slag 1:08.16  
50 schoolslag 39.27  
100 schoolslag 1:27.22  
200 schoolslag 3:10.62  
 



 

 

 

 

 
 

De toppers met de taarten!!! 

 

Met grote overmacht wonnen we de meeste afstanden… het was een gezellige maar toch een beetje 

spannende middag… 

Sommige klokkers/keerpuntcommissarissen, we noemen verder geen namen, (BvD) zaten in hun stoel 

te slapen en waren niet vooruit te branden, zoooooo spannend was het!  

Na afloop doken de zwemmers met z’n allen, de 1 met kleding en de ander in alleen badkleding, het 

bad in, natuurlijk kon Els maar ook Arend niet ontkomen! 

 

 
Linda Kamperman had het idee in de wereld gelanceerd om met een select groepje na de competitie 

te gaan eten bij de pizzeria in Vreeswijk, het selecte groepje was uiteindelijk een groep van 56 

personen. Het idee was super, Linda, nog dank voor het regelen! Het was gezellig en lekker! Terwijl 

de ene groep al klaar was met eten moest de andere groep nog bestellen.. maar dit kan bijna niet 

anders met zo’n grote groep!  



 

 

 

Hier een kleine impressie van de gezelligheid! 

 

 

 
 

Heerlijke maar wel grote pizza’s!    de kids hadden het gezellig. 

 

 

 
 

Wie zouden er achter de menu’s zitten??? Els probeert niet op de foto te komen… en de 

opgeblazen calzone van Ellen! 

 



 

 

 

 

 
 

Herman had het heel gezellig met Renate en Nico genoot van zijn biertje, de brood met  

kruidenboter wordt ook altijd gewaardeerd! 

 

 

 
 

Hé, zijn dat niet die 2 van achter de menukaarten??? 

 



 

 

Al vrij aan het begin van deze gezellige afsluiting wist Herman ons te verlossen van “zijn we nu wel 

of toch nog niet”… Het was een hele duidelijke JA!  Ons gejuich verstomde alle conversaties in de 

pizzeria! Wat mooi en wat heeft iedereen goed en snel gezwommen!!!  

 

Dus hierbij van mij een grote voor alle zwemmers en een dikke 

voor Herman en Els, die de zwemmers naar snellere tijden hebben 

getraind! 

 

We hopen dat we nog lang van jullie trainingen mogen meemaken. 

Op naar de A-Klasse!!!! 

 

Renate (Arts) en Hans (Kamperman) hebben deze dag foto’s gemaakt, deze zijn terug te vinden op 

de site van Aquarijn, hierbij de link ernaar toe: 

 

https://aquarijn.eu/nieuws/2015-03-09/wedstrijdzwemmen/wedstrijdzwemmen-gepromoveerd-

naar-de-a-klasse/#more-4386 

 

dank voor de mooie foto’s!!! 

 

wil je de uitslag weten van de competitie??? Ik heb de uitslag als pdf bestand bij deze nieuwsbrief 

gevoegd. Er is zoveel gezwommen dat het zonde is om daarmee de nieuwsbrief te vullen! 

Te zijner tijd zal de uitslag ook aan de webkalender op de site van Aquarijn worden toegevoegd, ter 

perse gaan van deze nieuwsbrief was dat nog niet het geval.. 

 

De grootste verbetering: Britt Steunenberg: 50 vlinderslag 39.20 

 

 
 

 

https://aquarijn.eu/nieuws/2015-03-09/wedstrijdzwemmen/wedstrijdzwemmen-gepromoveerd-naar-de-a-klasse/#more-4386
https://aquarijn.eu/nieuws/2015-03-09/wedstrijdzwemmen/wedstrijdzwemmen-gepromoveerd-naar-de-a-klasse/#more-4386


 

 

het stukje uit het AD! 

tip: houdt “de molenkruier” van aankomende week goed in de gaten!! 

 

Verjaardagen maart en begin april!! 
 

Charlotte Groeneveld  20 maart 

Lotte Arts    27 maart 

Duncan de Vos   29 maart 

Linda Kamperman   1 april 

 

 
 

 

Oproepje!!!!! 
 

 

Voor een nieuw te beginnen rubriek heb ik foto’s nodig… en wel foto’s van de zwemmers van toen ze 

klein waren, peuter of kleuter dat maakt niet uit.. Mail mij een foto van jezelf of van je zoon of 

dochter toen ze klein waren; ik zet de foto in de nieuwsbrief en de lezer kan dan raden wie op de 

foto staat! Het antwoord kun je dan naar mij mailen en uit alle goede inzendingen wordt dan een 

naam getrokken en diegene kan dan een hele echte  winnen!!! 

 

Ik zie de foto’s met gepaste nieuwsgierigheid graag tegemoet!!! 

 

Tot de volgende nieuwsbrief!!!! 


