
 

 

Uitslag DLAC 15 maart 2015 
 
Jessica Baars  
400 wisselslag 5:49.67 
 
Melissa Baars  
400 wisselslag 5:36.67 
 
Karl van den Burg  
400 wisselslag 5:23.04 
 
Swen van Elteren  
1500 vrije slag 18:51.48 

Grootste verbetering: Karl van den Burg, 400 wisselslag 5:23.04  

 

Het DLAK staat voor de regiofinale van het lange afstands circuit (LAC), dat houdt natuurlijk in dat 

er medailles gewonnen kunnen worden! Laat de zwemmers van Aquarijn daar nou heel goed in zijn!! 

 

Hierbij een foto van de zwemmers! Iedereen had een medaille maar niet iedereen had de 

mogelijkheid gehad om de medaille op te halen. 

 

 
 

Een gouden medaille hadden: Linda en Melissa 

Een zilveren medaille had: Quinty 

Een bronzen medaille hadden: Grith, Karl, Swen, Jessica 

 

Toppie gezwommen hoor!!!! 

 

 

 

 
Quinty Jansen  
800 vrije slag 10:07.70 
 
Linda Kamperman  
800 vrije slag 9:32.00 
 
Grith Sigsgaard 
800 vrije slag 9:45.63 
 



 

 

Uitslag Miniorencircuit dl 4 Woerden 21 maart 2015 
 
Delano van den Bosch  
200 schoolslag 3:49.31 
 
Arnoud Compagner  
100 vrije slag 1:49.99 
100 rugslag 1:46.96 
 
Kaj van Doesburg  
100 vrije slag 1:24.39  
100 rugslag 1:39.00 
 
Lisa Goris  
50 vlinderslag 59.97 
 
Emma Moers  
100 vrije slag 1:35.34 
100 schoolslag 1:57.33 

 

Grootste verbetering: Lisa Goris Lisa, 50 vlinderslag 59.97  

 

Uitslag en verslag Osnabruck, 21 en 22 maart 2015 
 

Osnabruck telde 98 individuele starts en 4 estafettes… je snapt dat ik deze uitslagen niet in de 

nieuwsbrief ga verwerken… wel heb ik het bestand als pdf bij de nieuwsbrief gevoegd, kunnen de 

zwemmers nog eens rustig terugkijken… 

 

Uiteraard volgt er nu wel een klein stukje over dit gezellige weekend! 

 

Vrijdag 20 maart vertrokken we rond 18.00 uur vanaf het Merweplein. Uitgezwaaid door collega 

zwemmers en ouders die deze keer (helaas) niet mee gingen.. wie weet volgend jaar!! 

De zwemmers en Corine (Baars) zaten verdeeld over 2 busjes met Arend en Nico als chauffeurs. 

De auto met Ellen, Renate en ik (Sacha) was als eerste bij de herberg, na ingecheckt te hebben bij 

de herberg kon de keet beginnen! Er waren 5 kamers, 3 dames en 2 heren kamers.  

Van slapen kwam niet heel veel, hetgeen natuurlijk de bedoeling is van zo’n weekend weg maar ja.. er 

moest wel gezwommen en het liefst ook gepresteerd worden op zaterdag. 

 

Om 23.00 uur was het toch echt tijd om de lichten uit te doen… tenslotte zou zaterdagmorgen om 

06.15 uur de wekker weer gaan!!!!  

 

Ik kan je zeggen dat sommige een heeeeel korte nacht hebben gehad….. 

Muna Onunta  
100 vrije slag 1:51.64 
 
Smink Michael 
100 vrije slag 1:09.46  
100 rugslag 1:21.71 
100 vlinderslag 1:22.82 
 
Jonna Wieling  
200 schoolslag 3:24.42 
200 wisselslag 3:00.20 
 
Marin Wieling  
100 schoolslag 1:54.84 
50 vlinderslag 52.05 
 



 

 

De volgende ochtend vertrokken we na ontbeten te hebben al vroeg naar het zwembad, we willen een 

goed plekje hebben!  

 

Helaas waren we niet de allereerste maar ik denk dat we een goed plekje hadden! Bij de ingang 

(eigenlijk was dit de nooduitgang) kregen we allemaal een transponder die je als je wegging weer 

moest inleveren. Met deze transponder kan je een kluisje openen danwel sluiten maar je kunt er ook 

mee “betalen” in het restaurant. Het echte daadwerkelijke betalen deed je dan aan het einde van de 

dag bij het verlaten van het bad. Zoals een ieder weet glipt Herman nog wel eens naar buiten om een 

sigaretje te gaan roken, zo ook die zaterdagochtend… echter glipte Herman via de “ingang” waarin 

hij naar binnen was gekomen naar buiten. Maar als de wedstrijd begonnen is dan was deze ingang 

weer een nooduitgang en je snapt het al… alle alarmbellen gingen loeien… hahahahaha Uiteindelijk had 

Herman van iemand van de organisatie de toegang tot een andere nooduitgang gekregen om af en toe 

ff weg te glippen! 

 

Het was een super mooie dag voor de zwemmers! Er werden heel wat medailles, oorkondes, 1ste in de 

serie prijzen en zelfs een beker gewonnen!! En dat terwijl de zwemmers tussendoor lekker gingen 

vrij zwemmen in het bad ernaast. Uit betrouwbare bron heb ik vernomen dat Herman dat toch wel 

bijzonder vond.. racen, vrij zwemmen, laat naar bed, medailles zwemmen en ga zo maar door.. 

 

 
 

Ook waren we ondertussen goede vrienden geworden met de speakers, iedere keer als een zwemmer 

van Aquarijn omgeroepen werd omdat hij zo ging starten dan juichten wij met z’n allen keihard. 

Je kunt je dus wel voorstellen dat we uit onze plaat gingen als er iemand het podium op mocht! 

De speakers beantwoorden ons gejuich door voorafgaand aan de aankondiging te zeggen dat er vast 

zo een enorm gejuich zou komen omdat er een zwemmer van Aquarijn, die Holländische Freunde, op 

het startblok staat. 

 



 

 

Voor de zaterdagavond hadden we na het avondeten, hetgeen echt niet heel erg beroerd was, denk 

aan 2 soorten pasta’s en 3 soorten sausen, een ruimte gehuurd om gezellig met elkaar spelletjes te 

doen of te kletsen of wat dan ook… je snapt het al, de ouders zaten uiteindelijk met af en toe een 

zwemmer in deze ruimte en de andere zaten bij elkaar op de slaapkamers…. Ach ja als iedereen het 

maar naar zijn of haar in heeft!  

 

Zondagochtend was het nog vroeger dag… (06.00 uur) we verlieten tenslotte na het ontbijt de 

jeugdherberg dus de bedden moesten afgehaald worden en de slaapkamers opgeruimd.. 

Ook vandaag wilden we weer op tijd zijn in het zwembad voor weer een goeie plek. 

 

En ook vandaag werden er heel wat oorkondes, medailles en zelfs (soms onverwachte) limieten 

gescoord!!! Herman zal zich wel eens achter zijn oren gekrabd hebben… 

Vandaag werd ook een hele mooie beker door de dames op de 4 x 100 wissel gescoord.. 

 

 (by Renate Arts) 

 

De meiden hebben zich werkelijk te pletter gezwommen en wij hebben met ons allen de longen uit 

het lijf geschreeuwd om de meiden op de hoogste trede te krijgen, hetgeen weer hilariteit gaf bij 

de speaker vrienden! 

Aan het einde zeiden ze nog dat geen enkel ander team zo zijn zwemmers had aangemoedigd en dat 

2 dagen lang tot de laatste race! 

 

De zondag werd afgesloten met een uurtje vrij zwemmen voor de harde werkers en een lekkere? 

Schnitzel of kip nuggets met patat in het restaurant. Rond 19.00 uur vertrokken we weer richting 

Nieuwegein om daar rond 21.15 aan te komen. Hiermee was het weekend tot zijn einde gekomen… 



 

 

 

Hier nog een foto impressie: 

 

 
(wederom by Renate) 

 

Starter 
 

Rob Moers, de vader van Emma en Jeffrey, heeft alweer enige tijd geleden de cursus “starter” 

gevolgd.. en natuurlijk gehaald! Zaterdag 21 maart was het dan zover… Hij mocht zijn eerste 

wedstrijd als starter fluiten! Rob, dank dat je deze cursus hebt willen volgen en we wensen je nog 

vele wedstrijden toe!  

 

Vind jij het ook leuk om iets te doen binnen de vereniging? We zijn en blijven op zoek naar ouders 

die bv willen klokken tijdens een wedstrijd! Je kunt je opgeven bij Anke-Margreet Blankensteijn op 

Anke-Magreet.Blankensteijn@cygnus-infra.nl 

 

 

 

mailto:Anke-Magreet.Blankensteijn@cygnus-infra.nl


 

 

Trainingen tijdens de komende feestdagen 
 

Op Goede Vrijdag is er gewoon training, weliswaar zijn Herman (die is bij de SwimCup) en Els niet 

aanwezig maar Rob (Moers) zal de minioren begeleiden en Willeke (Smink) en Sacha (Steunenberg) 

zullen zo goed als het kan de trainingen voorlezen aan de andere zwemmers. 

Op zondagochtend 1e Paasdag en maandagochtend 2e Paasdag is er geen training in Krommerijn. 

Ook maandagavond 2e Paasdag is er geen training in Merwestein. 

 

uitnodiging algemene ledenvergadering 
 

Op woensdag 22 april 2014 vanaf 20.30 uur zal in een zaaltje bij Merwestein de algemene voorjaar 

ledenvergadering gehouden worden. Hierbij zijn alle leden van Aquarijn uitgenodigd. 

Bij deze nieuwsbrief heb ik de agenda van die avond gevoegd alsmede het verslag van de algemene 

najaar ledenvergadering die op 26 November 2014 werd gehouden. 

Graag zien we je op de 22ste april! 

 

verjaardagen april!! 
 

Konrad Lemaczyk   9 april 

Denise Schulpen   19 april 

Marin Wieling   25 april 

 

 
 

 

deelnemersonderzoek naar zwemmers 
 

Ik ontving onderstaand stuk met het verzoek op te nemen in de nieuwsbrief. 

Als je interesse hebt dan kun je je via het mail adres in onderstaand stuk opgeven. 

“Beste zwemmer, 

In april vindt een groot onderzoek onder wedstrijdzwemmers plaats in samenwerking met de 

Universiteit van Amsterdam, en daarvoor ben ik hard op zoek naar deelnemers! Als het jou wel wat 

lijkt om mee te doen aan wetenschappelijk onderzoek, dan kan je je bij mij hiervoor aanmelden.  



 

 

Het gaat om een online vragenlijst op de computer van ongeveer 30 minuten. Je kan het onderzoek 

dus gewoon thuis invullen. Het onderzoek gaat over de ervaringen van wedstrijdzwemmers, en over 

hun ouders. Een aantal vragen in de lijst gaan over jouzelf als zwemmer, en een aantal vragen gaan 

over je ouders en hoe zij met het zwemmen omgaan. Wanneer je meedoet ontvang je als bedankje 

een boekje over mentale training in het zwemmen, genaamd ‘Sneller vooruitgaan dan de rest’. Met dit 

boekje maak je kennis met mentale training, wat je kan helpen om nog sneller te gaan zwemmen. Ik 

zoek deelnemers in de leeftijden van 14 tot en met 25 jaar, zowel jongens als meisjes. Mij help je er 

enorm mee als je mee doet, en voor jezelf is het misschien ook wel leuk om een keer te ervaren hoe 

het is om mee te doen aan wetenschappelijk onderzoek! Mocht je vrienden/vriendinnen hebben bij 

andere zwemclubs in dezelfde leeftijdsgroep (14 t/m 25 jaar), dan zijn zij ook van harte welkom om 

mee te doen, dus geef het door!  

De vragenlijsten zijn volledig anoniem, dus niemand krijgt te zien wat jij precies hebt ingevuld. Als 

je mee wilt doen dan kan je je aanmelden door een mailtje te sturen naar 

danielle.vermeulen@student.uva.nl. Je ontvangt dan eerst een email met meer informatie, en dan kan 

je beslissen of je wel of niet meedoet. Bij de deelnemers onder de 16 ontvangen ook de ouders een 

informatiebrief waarin zij toestemming kunnen geven voor deelname. Het invullen van de vragenlijst 

zal ongeveer in de tweede helft van april plaatsvinden. Ik hoop dat ik veel van jullie enthousiast heb 

gemaakt, bij vragen kan je me altijd even een mailtje sturen!  

Groet, Daniëlle Vermeulen” 

 

Baby foto 
 

In de vorige nieuwsbrief heb ik een oproep gedaan voor het toesturen van een baby- of peuterfoto 

van jezelf of van je zoon of dochter.. deze zal ik dan publiceren en mensen kunnen dan reageren naar 

het mailadres van de nieuwsbrief. Uit alle juiste inzendingen zullen we een naam trekken en diegeen 

zal dan een leuke badeend winnen! Ik heb tot nu toe 2 foto’s mogen ontvangen… 

Ik zal hierbij de eerste publiceren.. 

 

Ik hoor heel graag van jullie wie jullie denken wie dit is… 

scroll maar gauw verder… 

mailto:danielle.vermeulen@student.uva.nl


 

 

 
 

Wie o wie is dit?????  

 

Stuur je antwoord naar: nieuwsbriefwzaquarijn@gmail.com 

 

 

 

Hierbij wens ik iedereen een heel Vrolijk Pasen toe! 
 

 
 

Voor diegene die het Paasfeest religieus vieren: 

 
 

 

Tot de volgende nieuwsbrief! 
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