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Ruim 130 deelnemers bij tweede editie 

Van der Meijden en Jansen winnen Zwemloop Het Lint 
 
UTRECHT / DE MEERN - Heleen van der Meijden heeft de Zwemloop Het Lint gewonnen die op 
zaterdag 4 april in Utrecht/De Meern werd gehouden. De 31-jarige atlete uit Herwijnen 
eindigde op de lange afstand (500 meter zwemmen, 5 kilometer hardlopen) in een tijd van 
27.21 ruim een halve minuut vóór de nummer twee, Hanne Hofmans. Bij de mannen klopte de 
17-jarige Thomas Jansen uit Almere in een spannende eindspurt Lars Bayens.  
 
Jansen kwam bij het zwemonderdeel als derde uit het water, maar wist zijn achterstand al snel in te 
halen. "Halverwege het loopparcours had ik de andere twee al te pakken.” Bayens wist aan te haken bij 
Jansen, maar kon de Almeerder net niet verslaan in de eindsprint. Voor Jansen geldt de Zwemloop Het 
Lint als voorbereiding op een ITU cup in het Spaan-Marokkaanse Melilla waar hij over twee weken aan de 
start verschijnt. ’s Ochtends had Jansen zelfs nog meegedaan aan een wielerkoers in Sloten. “Daar reed 
ik achterin. Hier bij de Zwemloop wilde ik presteren.” 
 
Winnares lange afstand 
Winnares Heleen van der Meijden blikte na afloop tevreden terug op haar gewonnen race. “Het ging 
allemaal wel lekker. Ik kwam niet als eerste uit het water, maar op het looponderdeel kon ik degenen die 
voor me lagen al snel terug pakken. Hardlopen is mijn sterkste onderdeel.” Toen Van der Meijden uit het 
water kwam, lagen er zo’n 5 deelneemster vóór haar. “Nadat ik er drie had ingehaald, dacht ik: rennen! 
Die anderen pak ik ook.” Van der Meijden bleek oppermachtig. De triatlete uit Herwijnen begon pas in 
2013 met de triathlonsport. Dat pakte direct goed uit. In 2014 won zij de Vrouwentriathlon van Beesd en 
dit jaar start Van der Meijden in de Eredivisie Triathlon als onderdeel van het team Kijani uit Beesd. 
 
Winnaars korte afstand en jeugd 
Van der Meijden wist zaterdag tevens het teamklassement te winnen, samen met Hans Peter van den 
Akker. Op de korte afstand (250 meter zwemmen, 2,5 kilometer hardlopen) was Marije Hijman het 
snelste. Bij de jeugd wonnen Troy van Vulpen en Sarah van Tuijl. Alle uitslagen zijn tevens terug te 
vinden op de website van de Vrouwentriathlon: http://www.vrouwentriathlon.nl/wedstrijden/zwemloop-
het-lint/uitslagen-zwemloop-het-lint/.  
 
Ruim 130 deelnemers 
De Zwemloop Het Lint van Siosport onder auspiciën van en in samenwerking met de Stichting 
Vrouwentriathlon werd voor de tweede keer gehouden. Het zwemonderdeel vond plaats in zwembad 
Fletiomare in De Meern, het looponderdeel voerde de deelnemers over een deel van Het Lint, de 
recreatiestrook rondom  het Máximapark. Dit jaar verschenen meer dan 130 deelnemers aan de start. 
Tijdens de eerste editie startten zo’n 100 deelnemers.  
 
Sione Jongstra van Siosport kijkt tevreden terug op een geslaagd evenement. “We hadden net als vorig 
jaar mooi weer, jammer genoeg was de wind wel koud, waardoor het voor het publiek iets frisser was. 
Maar de deelnemers hebben daar geen last van gehad.” De samenwerking met de vrijwilligers van ZPC 
Watervlo was weer erg prettig en de prijzen, heerlijke paaslekkernijen gesponsord door bakkerij 
Akkermans uit Vleuten, vielen goed in de smaak. Siosport en de Stichting Vrouwentriathlon hopen ook in 
2016 op paaszaterdag de Zwemloop Het Lint te organiseren. “We merken dat veel triatleten de 
Zwemloop Het Lint zien als een mooie seizoenstart of als voorbereiding op de aankomende wedstrijden. 
En voor veel vrouwen is het een eerste kennismaking met twee sporten achter elkaar.”  
 
In 2015 organiseert de Stichting Vrouwentriathlon weer drie triathlons speciaal voor vrouwen: op 
zaterdag 13 juni in Nijeveen, op zondag 16 augustus in Beesd en op zondag 20 september in Utrecht. 
Meer informatie is te vinden op de website: www.vrouwentriathlon.nl.  


