
 

 

Uitslag Miniorencircuit deel 5 Veenendaal 18 april 
 
Swen van Elteren  
200 vrije slag 2:16.50 
200 vlinderslag 2:43.09 
 
Lisa Goris  
100 vrije slag 1:42.53 
100 rugslag 1:58.47 
 
Lilu Kusters  
200 vrije slag 3:17.62 
 
Emma Moers  
100 rugslag 1:53.37 
200 wisselslag 3:57.62 
 
Muna Onunta  
100 rugslag1:55.98 
200 wisselslag 4:07.69 
 
Nathya Sakvarelidz  
100 vrije slag 1:52.77 
100 rugslag 2:26.50 

 

 

Uitslag AIYSC 2015 Antwerpen 17, 18 en 19 april 
 
Raoul Engelenburg  
100 vrije slag 56.56 
200 vrije slag 2:01.76 
400 vrije slag 4:24.88 
100 rugslag 1:07.82 
200 rugslag 2:22.94 
 
Malissa van der Horst  
50 vrije slag 28.71 F 
50 vrije slag 27.76 
100 vrije slag 1:00.37 F 
100 vrije slag 1:00.89 
200 vrije slag 2:18.19 
50 rugslag 32.42 
50 schoolslag 38.02 
100 schoolslag 1:24.59 
 
 

Michael Smink  
100 schoolslag 1:33.97 
200 wisselslag 2:52.61 
 
Britt Steunenberg  
200 vrije slag 2:51.12 
 
Jonna Wieling  
200 vrije slag 2:44.09 
200 vlinderslag 3:17.44 
 
Marin Wieling  
100 vrije slag 1:31.77 
100 rugslag 1:42.38 

 
Grootste verbetering: 
Muna Onunta,  

100 rugslag 1:55.98     
 

Linda Kamperman 
50 vrije slag 14 29.41 
100 vrije slag 1:02.24 
200 vrije slag 2:13.87 
50 rugslag 34.47 
50 vlinderslag 31.14 F 
50 vlinderslag 31.76 
100 vlinderslag 1:07.26 F 
100 vlinderslag 1:08.59 
200 wisselslag 2:34.12 
 
Martijn Kornet  
50 vrije slag 26.57 
100 vrije slag 58.25 
200 vrije slag 2:08.42 
400 vrije slag 4:28.65 
 

Iris de Kruijf  
50 vrije slag 29.98 
100 vrije slag 1:05.98 
200 vrije slag 2:27.40 
50 rugslag 35.33 
100 rugslag 1:15.08 
200 rugslag 2:39.96 
 
Eva Werkman  
50 vrije slag 29.54 
100 vrije slag 1:04.70 
200 vrije slag 2:19.57 
50 rugslag 35.01 
50 vlinderslag 31.60 
100 vlinderslag 1:10.89 
200 wisselslag 2:34.42 
 



 

 

 

Grootste verbetering: Iris de Kruijf, 200 rugslag 2:39.96  

 

In de vorige nieuwsbrief had ik een oproep geplaatst om een verslag(je) aan te leveren over 

dit weekend.. helaas heb ik niets mogen ontvangen en dus zullen wij nooooit weten of het 

gezellig was en hoe gezellig het weekend geweest is…jammer…. 

 

 
 

Uitslag limietwedstrijd Dordrecht 2 mei 
 
Jessica Baars  
50 vrije slag 31.47 
100 vrije slag 1:08.20 
 
Melissa Baars  
400 vrije slag 4:52.33 
 
Sanne Barten  
100 vrije slag 1:06.36 
100 rugslag 1:15.62 
200 wisselslag 2:44.42 
 
Delano van den Bosch  
400 wisselslag 7:26.02 
 
Karl van den Burg  
400 vrije slag 4:59.47 
100 schoolslag 1:32.36 
 
Swen van Elteren  
50 vlinderslag 32.42  
200 vlinderslag 2:45.85 
 

Grootste verbetering: Karl van den Burg, 400 vrije slag 4:59.47  

Quinty Jansen  
50 schoolslag 36.97 
200 wisselslag 2:35.34 
 
Linda Kamperman  
50 vrije slag 29.78 
400 wisselslag 5:24.15 
 
Martijn Kornet  
50 vrije slag 26.74 
400 vrije slag 4:29.81 
 
Lilu Kusters  
50 vrije slag 38.04 
 
Britt Steunenberg  
50 vrije slag 35.90 
200 schoolslag 3:15.18 
 



 

 

 

Karl heeft met de telefoon van Britt, hij mist zijn eigen telefoon zooooo verschrikkelijk, 

een grappige foto gemaakt… 

 

 
 

Bij deze wedstrijd zijn toch nog een paar limieten gezwommen!! Ik zeg: GOED BEZIG! 

 

Mogen we ons even voorstellen… 
 
(door Herma en Cynthia) 

Door de Zwemcommissie zijn wij, Cynthia en Herma, gevraagd de rol van “coördinator 

ploegleiders” op ons te nemen. Wij willen ons in deze Nieuwsbrief graag even voorstellen en 

jullie informeren wat onze rol inhoudt. 

 

Wij zijn verantwoordelijk voor het leveren van ploegleiders per wedstrijd. Hiervoor kunnen 

jullie dus door één van ons benaderd worden. Een aantal ouders treedt heel regelmatig op 

als ploegleider. Om deze taak meer te laten rouleren, willen we graag ook andere ouders 

"opleiden" tot ploegleider. Hiervoor zullen we in de komende periode een aantal ouders 

vragen. Natuurlijk kun je je hiervoor ook zelf bij ons aanmelden! 

 

Cynthia: 

Ik ben de moeder van Quinty. Ik ben werkzaam als medewerker facilitair bureau bij de 

Vitras (Thuiszorg organisatie). Ik ben zelf al een aantal jaren ploegleider, dit doe ik met 

heel veel plezier. 

 



 

 

 Cynthia 

 

Herma: 

Ik ben de moeder van Jonna en Marin, 45 jaar oud en buiten de tijd die ik tegenwoordig in 

het zwembad doorbreng, werkzaam als bedrijfsarts bij de Nationale Politie. Binnenkort zal 

ik zelf worden opgeleid tot ploegleider door bij een paar wedstrijden met onze ervaren 

ploegleiders mee te lopen. 

 

 Herma 

 

 

Baby-/peuter foto oplossing!!!! 
 

De oplossing van de foto van die in nieuwsbrief nr 12 was……. Quinty Jansen!!! 

Helaas was er maar 1 inzending en die was van Britt Steunenberg. 

Britt heeft dan ook een badeend gewonnen… Britt laat je weten welke kleur je graag wilt.!!! 

Hiermee is gelijk een einde gekomen aan wat ik dacht een leuke aanvulling op een 

nieuwsbrief met vooral uitslagen van wedstrijden..  

Blijkbaar was ik 1 van de hele weinigen die dit wel leuk vond.. Overigens vraag ik mij wel vaak 

of, of de ouders van de “jongere” zwemmers de nieuwsbrief wel aan hen laten lezen…. 

 

 



 

 

De eindbarbecue 
 

Vandaag is de uitnodiging voor het NI door het secretariaat verstuurd. Ik maak jullie er 

graag op attent dat op vrijdag 3 juli de eindbarbecue van Wedstrijdzwemmen zal 

plaatsvinden. De organisatie van de bbq en de Wedstrijdcommissie zullen het zeer op prijs 

stellen als er veel zwemmers/ouders/verzorgers aanwezig zullen zijn bij de bbq. 

Zoals ieder jaar wordt ook dit jaar de bbq gehouden bij de Familie Baars in Benschop. 

Mocht je graag naar beide gaan dan zou je ervoor kunnen kiezen om op zondag naar het NI 

te gaan…zodat je op vrijdag lekker lang bij de bbq kunt zijn!!!! 

 

 
 

verjaardagen mei!! 
 

Woenie Woei Jet Kong  9 mei 

Jessica Baars    12 mei 

Oscar Rachid    12 mei 

Nathya Sakvarelidz   17 mei 

Sanne Barten    27 mei 

Frank Welter    29 mei 

Eva Werkman    30 mei 

 

 

 
 

Tot de volgende nieuwsbrief! 


