
 

 

Uitslag Pieter Cup, minioren 3 & 4,  

4 april 2015 in Eindhoven 

 

Marin Wieling: 50 vlinderslag 48.30 

Grootste verbetering: Marin Wieling, 50 vlinderslag 48.30  
 

 

Uitslag Pieter Cup, minioren 5 & 6, 

4 april 2015 in Eindhoven 

 
Emma Moers 
100 vrije slag 1:30.85 
100 schoolslag 1:59.45 
 
Muna Onunta 
100 vrije slag 1:49.46  
100 schoolslag 2:00.15 
 
Michael Smink 
100 vrije slag 1:10.75 
100 vlinderslag 1:23.68 

 

 
 

Grootste verbetering:  
Moers Emma, 100 vrije slag 1:30.85 
 
 

 

Bij de 

PieterCup 

hoort 

natuurlijk… 

op de foto 

gaan met…. 

 

De enige 

echte … 

PIETER 

VAN  

DEN 

HOOGEN-

BAND!!! 



 

 

 

Aquarijn bij het jeugdjournaal 
 

Muna is tijdens de Pietercup door het jeugdjournaal geïnterviewd, naast Muna staat Emma. 

Het is een heel leuk item geworden! 

Ik heb alleen geen idee hoe lang het item op de site van het jeugdjournaal zal blijven staan… 

 

http://jeugdjournaal.nl/item/779068-ik-ga-zeker-weten-een-persoonlijk-record-

zwemmen.html 

 

 

Uitslag Junioren Cup 5 april 2015 in Eindhoven 

 
Jessica Baars  
100 vrije slag 1:07.48 
200 vrije slag 2:27.52 
 
Sanne Barten  
200 vrije slag 2:23.77 
200 rugslag 2:39.27 
 
Delano van den Bosch  
50 schoolslag 49.78 
 
Karl van den Burg 
100 vrije slag 1:04.70 
100 vlinderslag 1:15.64 
 

 
Grootste verbetering: Swen van Elteren, 200 vrije slag 2:19.52 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Swen van Elteren  
200 vrije slag 2:19.52 
100 vlinderslag 1:12.50 
 
Britt Steunenberg 
100 schoolslag 1:34.66 
 
Yara Weldam 
50 schoolslag 39.31 
100 schoolslag 1:25.15 
 

http://jeugdjournaal.nl/item/779068-ik-ga-zeker-weten-een-persoonlijk-record-zwemmen.html
http://jeugdjournaal.nl/item/779068-ik-ga-zeker-weten-een-persoonlijk-record-zwemmen.html


 

 

Uitslag Swim Cup 2-5 april 2015 in Eindhoven 

 
Sanne Barten  
400 vrije slag 4:54.12 
400 wisselslag 5:37.47 
 
Quinty Jansen 
100 schoolslag 1:20.12 
 
Linda Kamperman  
100 vrije slag 1:02.12 
200 vrije slag 2:14.94 
400 vrije slag 4:42.03 
 
Richelle Koot  
50 vrije slag 28.61 
100 vrije slag 1:01.18 
200 vrije slag 2:17.81 
50 vlinderslag 30.75 

 
Grootste verbetering: Sanne Barten, 400 vrije slag 4:54.12 
 

 
 

Jesse Puts, (namens NTC-Aquarijn, zo stond het op het lichtbord), is Kampioen van 

Nederland op de 50 meter vrije slag lange baan Senioren geworden!! 

 

Jesse Puts  
50 vrije slag 23.14 F 
50 vrije slag 23.00 H  
50 vrije slag 24.47 H 
50 vrije slag 23.09 
50 vrije slag 24.75 
100 vrije slag 50.91 H 
100 vrije slag 50.89 
50 rugslag 26.00 F 
50 rugslag 25.80 H 
50 rugslag 28.47 
50 rugslag 25.89 
100 rugslag 59.54 
50 vlinderslag 24.85 F 
50 vlinderslag 24.65 H 
50 vlinderslag 24.73 

 



 

 

Jesse, namens iedereen bij Aquarijn, van harte gefeliciteerd met dit mooie 

kampioenschap! Daarnaast wist Jesse ook nog zilver op de 50 rug en brons op de 50 vlinder 

te behalen. 

 

 
 

Ondanks dat je voor jezelf niet de limiet behaald hebt die je graag zou willen hebben voor 

Kazan, is het wel heel mooi om Nederlands Kampioen te zijn! Het was ook leuk om je te zien 

zwemmen tijdens de SwimCup! 

 

……..  

 

 

Uitslag heuvelrug deel 5, 11 april 2015 in Baarn 
 
Lotte Arts 
100 rugslag 1:25.57 
200 wisselslag 3:03.82 
 
Jessica Baars 
100 rugslag 1:17.83 
200 wisselslag 2:44.19 
 
 
 

Eva Werkman 
200 vrije slag 2:16.43 
100 vlinderslag 1:09.95 
 
Jonna Wieling 
200 vrije slag 2:38.48 
100 vlinderslag 1:24.36 



 

 

Michelle Barten 
100 vrije slag 1:14.92 
200 schoolslag 3:18.51 
 
Hans Blankensteijn 
200 vrije slag 2:57.83 
100 vlinderslag 1:50.49 
 
Delano van den Bosch 
200 vrije slag 2:52.25 
100 vlinderslag 1:42.73 
 
 
Karl van den Burg 
200 rugslag 2:31.97 
100 schoolslag 1:28.04 
 
Bjorn van Doesburg 
200 vrije slag 2:18.84 
100 vlinderslag 1:12.05 

 
Martijn Kornet 
200 vrije slag 2:04.12 
100 vlinderslag 1:08.51 

 

Er waren weer medailles gewonnen door: Jessica, Michelle, Delano, Karl, Martijn, Duncan, 

Eva en Jonna. 

Wie welke kleur heeft gewonnen is mij (helaas) niet bekend.. 

Britt en Bjorn waren BM (buiten mededinging) omdat zij een limiet hebben voor het NJJK.  

(voor diegene dit bij bovenstaande een ? heeft: als je een limiet hebt voor het NJJK dan 

mag je de heuvelrug wel zwemmen maar kun je geen medailles winnen, wel natuurlijk je eigen 

tijd verbeteren!) 

 

Oproepje!!! 
 

Chère, de moeder van Muna en Izu, is op zoek naar zoomers! Wellicht heeft 1 van onze 

zwemmers nog een set zoomers in de kast liggen! 

Ze zoekt maat 34/35 (of 33/34 ligt aan hoe ze vallen) en maat 39/40. 

Als je haar kunt helpen laat het mij dan weten of zoek Chère op in het zwembad! 

 

boos berichtje…  
 

In principe is de nieuwsbrief natuurlijk informatief en vooral voor leuke dingen bedoeld, 

maar soms verschijnt er een minder leuk bericht. Zoals deze…Ik kan mij voorstellen dat 

Grootste verbetering: 
Wieling Jonna, 100 vlinderslag 1:24.36 

 
 

 

Lilu Kusters 
200 vrije slag 3:19.82 
100 vlinderslag 2:05.16 
 
Britt Steunenberg 
100 vrije slag 1:21.02 
200 schoolslag 3:15.86 
 
Duncan de Vos 
200 vrije slag 2:09.66 
100 vlinderslag 1:06.10 
 



 

 

onderstaand bericht niet altijd even leuk overkomt bij de lezer maar als je de andere kant 

bekijkt, in dit geval die van Anke-Margreet dan hoop ik van harte dat een ieder ook haar 

kant snapt! En laten we vooral in ons achterhoofd het idee houden dat we de dingen die we 

doen bij en voor Aquarijn vooral voor de zwemmers, dus onze kinderen, doen!!! men trekke 

de schoen aan die hem/haar past…… 
 
“Het is erg vervelend en frustrerend dat ik oproepen doe om officials voor de wedstrijden te krijgen en dat steeds 
dezelfde ouders reageren. Natuurlijk is het de bedoeling dat je alleen als official fungeert als jouw kind zwemt, 
maar er zijn nog teveel ouders die op de tribune zitten en niets doen. Ook het feit dat ik het niet voor elkaar krijg 
dat er (nieuwe) ouders de cursus voor official willen doen, ieder met hun eigen reden daartoe, frustreert mij 
enorm. 
Ik krijg het niet meer voor elkaar om te garanderen dat de pupillen hun wedstrijden kunnen zwemmen en zo 
langzamerhand wordt het mij te veel om bij elke wedstrijd te moeten leuren om officials en ben van mening dat 
iedere ouder de verantwoordelijkheid moet nemen. Voor elke wedstrijd moeten we in ieder geval 2 officials 
kunnen leveren. (red nwsbr: bij de competitie zelfs 5!) 
Dit bericht is natuurlijk niet bedoeld voor de ouders die altijd klaar staan als hun kind zwemt, maar ik hoop van 
harte dat de ouders die de schoen passen deze aantrekken. 
Bij mij is inmiddels de maat aardig vol en het enthousiasme is geslonken tot een dieptepunt. 
 
 
Hartelijke groeten, 
 
Anke Margreet Blankensteijn”  

 

babyfoto oplossing nieuwsbrief nr 11 
 

een aantal van jullie heeft de naam van de baby/kleuter/peuter goed geraden! Het was 

moeilijk kiezen nadat mijn mailbox ontploft was van de oplossingen .. (not..) 

Ik hoorde later dat als je met je muis over de foto heen ging, je kon zien hoe ik het bestand 

genoemd had…  Ik heb de andere baby- kleuterfoto’s hernoemd, dus als het goed is kun je 

het nu niet meer zien! 

 

Maar hier komt de oplossing: Het is …… Lotte Arts! 
 

Uit de goede inzendingen heeft Britt de volgende naam getrokken: Quinty Jansen!! 

 

Voor de totale eerlijkheid hebben we de loting gefilmd en hierbij is de link.. 

 

https://youtu.be/ulH9P_5m1-Q  

 

Hierbij een nieuwe foto van een zwemmer of zwemster.. 

Om een moeilijkheidsgraad in te bouwen zou het ook een ouder kunnen zijn…. 

https://youtu.be/ulH9P_5m1-Q


 

 

Ik ontvang graag de oplossingen per mail!!! 

 

 
 

 

Oproepje Antwerpen!! 
 

Was jij erbij het afgelopen weekend in Antwerpen? 

 

Dan zie ik graag een geschreven stukje over hoe de wedstrijd was en hoe gezellig het was 

maar natuurlijk ook de pr’s, de eventuele medailles en noem maar op! 

Graag met een fotootje hier en daar… dan plaats ik jouw stukje in de volgende nieuwsbrief 

en kunnen de anderen jullie ervaringen lezen. 

Ik weet wie er in Antwerpen waren dus ik verwacht zeker iets! 

Diegene die er waren kunnen ook allemaal iets schrijven, vanuit ieders perspectief… kan heel 

leuk zijn!! Kortom, ik kijk met vertrouwen naar de mail. 

Oh ja voor het geval je geen mail adres weet: Sacha@desteunzolen.com of 

nieuwsbriefwzaquarijn@gmail.com 

 

p.s. heb net via een bron gelezen dat er fantastische finales zijn gezwommen op de zondag! 

Laat het ons weten!!! 

 

NJK 800/1500 meter 
 

Op zaterdag 18 april werd het NJK 800/1500 meter gezwommen in Amersfoort. Sanne had 

in Osnabruck een mooie tijd van 10.10.34 neergezet en daarmee de limiet behaald voor het 

NJK 800m lange baan! 

Ik heb begrepen dat het een super spannende wedstrijd geweest is omdat de nummers 1, 2 

en 3 de hele wedstrijd naast elkaar gezwommen hebben. 

De meters werden weggezwommen en de spanning op de tribune nam toe… Sanne had net 

zoveel kans op plek 1, 2 of 3 als de andere 2… 

wie zou dit schattige meisje toch 

kunnen zijn…??? 

 

Ik hoor het graag van jullie! 

mailto:Sacha@desteunzolen.com
mailto:nieuwsbriefwzaquarijn@gmail.com


 

 

Uiteindelijk tikte Sanne aan in een mega mooie tijd van 9.58.98. en daarmee de 3de plek 

behaald. Ter vergelijking: de nummer 1 had een tijd van 9.58.61; de nummer 2; 9.58.83. 

Sanne heeft onder de 10 minuten in een 50 meter bad gezwommen! Super gedaan Sanne!!! 

Gefeliciteerd met je 3de plek!  

 

  
 

 

Bevorderd in bevoegdheid 
 

Rob Moers, Arend Steunenberg en ik (Sacha Steunenberg) zijn alle 3 in de afgelopen 2 

weekenden beoordeeld en bevorderd tot “klokker” met bevoegdheid 3. 

 

 

Dit was het weer!  

 

Tot de volgende nieuwsbrief!!! 


