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De Flits van juni! 

• Masters doen mee aan de Europese 
Kampioenschappen! 

• De zwemvierdaagse komt er weer aan! 

• De Jeugdcommissie doet verslag! 

 



WZ & PC Triton Flitsen ©2013 

Bestuurshoek 

Hallo allemaal, 

    Velen van jullie kennen mij waarschijnlijk al, maar voor degene die mij nog niet kennen zal ik me even 

     voorstellen. Ik ben Tim Tames. Heel mijn leven ben ik al lid van Triton. Ik ben een aantal jaar weg geweest in  

    verband met een opleiding, maar daarna ben ik toch weer teruggekeerd, omdat ik de club én de  

    gezelligheid toch wel miste.  

 

    Na mijn terugkeer heb ik een aantal jaar in de clubhuiscommissie gezeten.  Toen er dit jaar bestuursfuncties  

    vacant kwamen, hoefde ik er niet lang over na te denken om me als kandidaat   

    aan te melden. En met dank aan jullie zit ik nu in het bestuur. 

Binnen het bestuur heb ik de functie van voorzitter Evenementencommissie gekregen. 

 

Ik heb er enorm veel zin in, en hoop dat we met alle activiteiten de afdelingen nog dichter naar elkaar  

toe kunnen laten groeien. Maar het allerbelangrijkste is natuurlijk dat het vooral erg plezierig en leuk is   

voor iedereen binnen Triton, jong en oud, om met de activiteiten mee te doen. 

 

Ook wil ik alvast van de gelegenheid gebruik maken om te melden dat Triton ook dit jaar weer aanwezig is op de 

Verenigingenmarkt op donderdagavond 29 augustus en ook weer demonstraties geeft op vrijdagmiddag 30 augustus   

in de Kom van Weesp. Verder start de Zwemvierdaagse  in de week van 2 september in het Victoriabad! 

Tot  ziens en wellicht zie ik jullie op de Verenigingenmarkt of rond de Kom.   

Tim Tames 
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           Vanaf zondag 7 juli tot en met 13 augustus is het zwembad gesloten en zijn er derhalve geen trainingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het eerste Triton zwemmen is van Diplomazwemmen op 16 en 17 augustus. Zie ook het stukje van Diplomazwemmen. 

De eerste wedstrijd zwemtraining  start op maandag 19 augustus voor de minioren. 

De training voor masterzwemmen start ook weer op maandag 19 augustus. 

 

De eerstvolgende Flits van het nieuwe seizoen verschijnt in week 39. 

De kopij hiervoor kunt u tot uiterlijk donderdag  19 september a.s. uitsluitend sturen naar:  redactie@triton-weesp.nl. 

 

Nieuws en mededelingen 

mailto:redactie@triton-weesp.nl
mailto:redactie@triton-weesp.nl
mailto:redactie@triton-weesp.nl
mailto:redactie@triton-weesp.nl
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Amsterdam City Swim 

        Beste Triton leden,   
  
Ik wil graag met dit “extra Triton Flitsen bericht” jullie aandacht vragen voor de dodelijke ziekte ALS. ALS is een neuro-musculaire aandoening die 
de zenuwbanen tussen onze hersenen en spieren dusdanig aantast dat men al na een paar maanden de kracht verliest om de meest eenvoudige 
bewegingen te doen. Eerst met lopen - en dus ook zwemmen! - maar snel volgen andere functies zoals spreken, slikken en ademhalen en na 1,5 tot 
3 jaar eindigt dat in de dood!  
  
In tegenstelling tot de 'grote' aandoeningen zoals bijvoorbeeld kanker, hart- en vaatziekten en diabetes, is het met ALS nog steeds heel lastig om 
geld vrij te maken om de onderzoekteams te steunen die hard werken om ALS zo snel mogelijk beter behandelbaar en geneesbaar te maken. En dit 
is dan ook voor mij de reden om net als vorig jaar in de grachten van Amsterdam te duiken en mee te doen aan de Amsterdam City Swim ten bate 
van de ALS Stichting.  
  
Afgelopen jaar heb ik 1.133 euro opgehaald dankzij de genereuze steun van 38 vrienden en werd ik een tijdje later geïnterviewd door het blad van 
de ALS Stichting waardoor ik nu heel trost bijna "samen" op de foto sta met toen nog prinses Maxima (zie pagina 19 van de novembereditie). En 
omdat ik toen relatief snel uit het water ben gekomen, heb ik op de aankomststeiger nog wat woordjes kunnen wisselen met wat prominente 
zwemmers zoals niemand minder dan Pieter van den Hoogenband! 
  
ALS is een relatief "kleine" ziekte maar het kan ons allemaal treffen. Die "pech" trof 1,5 jaar geleden een kennis van de Zeemeermin 
watersportvereniging waar wij lid van zijn en die op 8 april jongstleden aan de ziekte overleden is. Met haar in gedachten, zou ik het bijzonder 
waarderen indien jullie de ALS Stichting zouden kunnen steunen door geld te doneren op mijn pagina van de Amsterdam City Swim.  
  
Elke euro is er eentje! Dank namens alle ALS patiënten! Voor nu en voor de komende generaties!  
 
Eric van ‘t Hoff   Klik, doneer en help ALS beter behandelbaar en geneesbaar te maken! 
 

Terug naar home 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Amyotrofe_laterale_sclerose
http://www.stichting-als.nl/
http://www.stichting-als.nl/wp-content/uploads/2008/04/ALS2012-oktober-pdf.pdf
http://www.amsterdamcityswim.nl/nl/eric-van-t-hoff
http://www.amsterdamcityswim.nl/nl/eric-van-t-hoff
http://www.amsterdamcityswim.nl/nl/eric-van-t-hoff
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In het nieuwe zwemseizoen staan er al weer 3 evenementen op de agenda: 

• Donderdagavond 29 augustus:  Verenigingenmarkt 

• Vrijdagmiddag 30 augustus:   Demonstraties in de Kom 

• 2 t/m 6 september:   Zwemvierdaagse in het Victoriabad!!!! 

 

Volg de website voor meer 

Informatie. 

Evenementenkalender 

Terug naar home 
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Jeugdcommissie 

Hallo Triton leden, 

Wij als Jeugdcommissie organiseren en regelen voornamelijk activiteiten voor de jeugd (vaak ook voor de andere leden), 

zoals de onlangs georganiseerde minidisco, einde seizoenborrel en ook de demo’s tijdens het Sluis- en Bruggenfeest.  

De volgende activiteit mogen wij daarom ook weer bedenken. Welke volgende? Het lijkt ons erg leuk als de leden van Triton ook  

hun suggestie kunnen geven. 

Dus als jij een leuk idee hebt, zeg het dan tegen één van ons of mail ons via jeugdcommissie@triton-weesp.nl. Wij hopen snel wat 

te horen van jullie, en misschien is jouw idee wel de volgende activiteit. 

mailto:jeugdcommissie@triton-weesp.nl
mailto:jeugdcommissie@triton-weesp.nl
mailto:jeugdcommissie@triton-weesp.nl
mailto:jeugdcommissie@triton-weesp.nl
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Jeugdcommissie 

Minidisco 

In samenwerking met de Evenementencommissie hebben we op 15 juni een minidisco georganiseerd  

voor de kinderen tot en met 13 jaar. De Dj’s Thomas en Ricardo hebben er samen met de vrijwilligers  

een leuk feest van gemaakt.  

Gelukkig kwamen er veel kinderen opdagen. In het begin stond iedereen een beetje langs de kant, 

maar toen Mark vertelde dat je geen popcorn kreeg als je niet danste, ging iedereen helemaal los.  

We hebben ook nog een aantal dansjes gedaan zoals de limbo, de polonaise en natuurlijk hebben we  

geroeid bij het liedje ‘De woonboot’.  

Het was een erg leuk en gezellig feestje!  

Groetjes van de Jeugdcommissie 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=disco&source=images&cd=&cad=rja&docid=whbl-x_2qY6QlM&tbnid=CtVLtW83XFRzAM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.feestartikelenlimburg.nl/contents/nl/d25_discofeest-discoparty.html&ei=onTOUb61GomztAbdjIGgCA&bvm=bv.48572450,d.Yms&psig=AFQjCNFc3oJFhYcuf6P4tMtr7m26kcGtuw&ust=1372571148193350
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Jeugdcommissie 

‘Bijna’ einde seizoenborrel 

Zaterdag 15 juni was het dan zover, alweer de afsluiting van het seizoen. Wat is het weer snel gegaan dit jaar. Het was een 

gezellige drukte, waar iedereen met een drankje en een hapje kon praten over het afgelopen jaar. De stemming zat er vanaf het 

begin goed in en er stond ook een lekker muziekje op voor de mensen die een dansje durfden te wagen.  

Graag de complimenten voor de organisatie die het allemaal verzorgd hebben. Het was allemaal goed                                  geregeld.  

Ik wens jullie allemaal een hele fijne vakantie toe en op naar het volgende seizoen waar we met een                                      frisse  

start mee kunnen beginnen. 

Terug naar home 

http://getwellsoontom.files.wordpress.com/2012/06/borrel.gif
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In het weekend van 28 / 29 juni is er afgezwommen.  

Na het afzwemmen is er alleen op zaterdag 6 juli nog een slotmiddag. De slotmiddag duurt van 17.00 - 19.30 uur. Er zullen dan een aantal  

spelletjes georganiseerd worden, je kan lekker vrij zwemmen en je mag vriendjes / vriendinnetjes / broertjes en zusjes meenemen. Er zijn geen  

extra kosten aan de slotmiddag verbonden. De enige voorwaarde is dat je vriendje / vriendinnetje / broertje of zusje zijn zwemdiploma A heeft. 

  

Na de slotmiddag is het zomervakantie bij Triton.  

 

 

 

 

 

Het nieuwe seizoen zal beginnen op vrijdag 16 en zaterdag 17 augustus. De nieuwe groepsindeling zal na het afzwemmen gemaakt gaan  

worden, de verwachting is dat de nieuwe indeling rond de eerste week van augustus via de mail bekend gemaakt gaat worden! 

  

Op de eerste twee dagen van het nieuwe seizoen (16 en 17 augustus) zijn er VRIENDJESDAGEN. Dat betekent dat je een vriendje of vriendinnetje  

mee mag nemen. Er zijn gewone lessen en je vriendje of vriendinnetje zwemt dan gezellig mee in de groep waar jij ook in zwemt. Je hoeft je  

daarvoor niet aan te melden! De enige voorwaarde is dat je vriendje / vriendinnetje zijn zwemdiploma A heeft. 

 

Wij hopen jullie allemaal weer te zien op de slotmiddag en anders bij de start van het nieuwe seizoen!  

Diplomazwemmen 

Terug naar home 
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Trainerspraatje 

Het zwemseizoen begint traditiegetrouw met het trainingsweekend. Tijdens het  trainingsweekend hebben we de alternatieve Olympische  

spelen nagebootst. Het was een geslaagd weekend en we begonnen vol goede moed aan de eerste wedstrijden.  

  

In het begin van het seizoen zijn we op zondag naar Diemen verhuisd. In Weesp mochten we namelijk  alleen heel vroeg in de ochtend komen en  

aangezien we daar niet echt warm voor liepen, hebben we voor Diemen gekozen. Voor mij een bekend bad en voor jullie inmiddels ook. Kunnen 

we nu op echte startblokken oefenen en hebben we wat meer ruimte om het bad. Het is nog wel zo dat het nog steeds dezelfde zwemmers zijn  

die trouw op de zondag komen. Die groep mag nog wel groter worden. Daarnaast is het zo dat we maar 3 keer in de week een trainingsuur voor  

wedstrijdzwemmen hebben. We zouden dat nog steeds graag willen uitbreiden. Maar dan moet iedereen die kan trainen ook komen, tenzij dat  

niet met een andere sport te combineren valt . Je moet dan wel de trainers er even van op de hoogte stellen.  

 

Ik zie nog steeds gebeuren dat dezelfde mensen het zwembad zwemklaar maken en weer helemaal opruimen. We hebben maar 5 minuten om  

ons om te kleden, maar sommigen hebben daar iets te veel tijd voor nodig.  

 

Bij de competitiewedstrijden dit jaar zijn we uiteindelijk 5e geworden in ons district. De eerste ontmoeting waren we 9e, de tweede 4e, de derde  

5e, de vierde 4e en de laatste uiteindelijk 6e. In het landelijk totaaloverzicht van alle districten van de eerste klasse zijn we 35e geworden van de  

82 verenigingen. Dit is gelukkig een hele goede stijgende lijn na vorig jaar. Promotie naar de C-klasse zit er voorlopig niet in. Willen we volgend  

seizoen deze stijgende lijn voortzetten, dan zullen we ons weer voor 200 procent moeten inzetten om dat te halen.  

  

Mijn verzoek aan iedereen: Kijk aan het begin van het nieuwe zwemseizoen op de site om de wedstrijden die verplicht zijn alvast in je agenda 

te zetten.  Zo voorkomen we onnodige afmeldingen . De data hiervoor zijn inmiddels bekend, namelijk 6 oktober, 10 november, 19 januari, 9  

maart en 30 maart.   

  

Volgend jaar weer nieuwe kansen en hopelijk wat minder afzeggingen dan dit jaar en vooral blijf gezond!  
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Daarnaast hebben we de miniorenwedstrijden, de Driekamp en de Kringkampioenschappen gehad, waar iedereen weer zijn uiterste best heeft  

gedaan om zich zelf te verbeteren. Dit jaar zijn we met een aantal naar de  Kringwedstrijden geweest waar goed is gepresteerd zelfs met  

PR’s. Dus om af te zeggen met de uitspraak “Ik maak toch geen kans op een medaille” gaat niet op , want je kan altijd nog je PR’s proberen te  

verbeteren. Want je hebt wel een limiet gezwommen, dus hoor je bij de snelste van onze regio. Eindig je bij de eerste tien, dan behoor je wel  

tot de snelste 10 uit de regio! Dat betekent dat je trots mag zijn op je prestatie!! 

 

Dit jaar hebben we weer een zwemmer gehad die ook nog in de landelijke finale heeft mee gezwommen, namelijk Tjalle Aalbers.  Tjalle werd 13e  

op de 100 vrij! Super gedaan!! 

  

Pas nog de laatste ontmoeting van de Onderlinge wedstrijden, waar iedereen weer probeerde zijn concurrent voor te blijven. Waar jezelf  

overwinnen regelmatig voorkwam. Ook het Pinkstertoernooi was weer een succes en zal vast weer een vervolg krijgen.  

 

De laatste training hebben we net achter de rug, vrijdag nog een gezellige bowlingavond en het seizoen zit er weer op.  

Kijk of je je conditie op peil kunt houden, zodat we het nieuwe zwemseizoen meteen weer goed kunnen beginnen.  

Probeer dan ook alle trainingen in een week te volgen. Alle trainingen zijn namelijk op elkaar afgestemd.  

Zorg dat je niets mist.   

  

Fijne vakantie en graag tot op de training!  

  

Paula van der Pouw 

 

Trainerspraatje 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=fijne+vakantie&source=images&cd=&cad=rja&docid=A2o0XzqQYcFtZM&tbnid=h9wnWY9pZ4pJZM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.animatieplaatjes.nl/fijnevakantie.html&ei=9dTRUcGGHoTOsgaD9YHwBQ&bvm=bv.48572450,d.Yms&psig=AFQjCNG_AgAXFTgi5T3uBhP6aPAw1_VqVQ&ust=1372792424803166
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Op zaterdag 8 juni en zondag 9 juni werden de Kring Minioren Finales  gezwommen in Aalsmeer. Deze wedstrijden zijn eigenlijk de Kring  

Kampioenschappen voor de minioren. Een gezellig groepje van  Mila,  Iris, Jisca, Micha, Jasper, Quinten, Tjalle, Jacco en Julien deden hieraan  

mee. 

 

     Ik mocht  zaterdag 8 juni helpen als  assistent trainer bij deze Minioren finales. Ik mocht Remco helpen met  

     klokken. Ik vond het heel leuk om te doen. De wedstrijd ging heel goed en Iedereen heeft ook goed gezwommen.  

     Tjalle heeft 2 medailles gewonnen.  Op de 100m rugcrawl is Tjalle 3e geworden en op de 100m vrije slag is Tjalle 2e 

     geworden. Er zijn door bijna iedereen heel veel PR’s gezwommen.  

 

     Groeten Jordi  

 

     Ook op de 2e is er weer goed gezwommen.  

     Heel speciaal was dat Julien de 200 wissel in  

     zijn eentje  moest zwemmen, omdat de  

     andere zwemmer in zijn serie had afgezegd.  

Maar Julien liet zich daardoor niet ontmoedigen en zwom op dit zware   

nummer een PR van rond de 15 seconden!!!!  Een super prestatie!   

 

Tjalle wist ook op de 2e dag twee bronzen medailles te bemachtigen op  

de 100 school en de  200 wissel. En op dit laatste nummer zwom hij ook  

nog een PR van 13 seconden! Super knap gedaan! Gefeliciteerd!! 

Verslag Kring Minioren Finales 

De uitslagen 
en het PR-
overzicht zijn 
te vinden op 
de website. 

http://www.triton-weesp.nl/UserFiles/File/Wedstrijdzwemmen/Wedstrijden/2013/Uitslagen totaal/2013-06-09=Aalsmeer-minioren finale-uitslag.pdf
http://www.triton-weesp.nl/UserFiles/File/Wedstrijdzwemmen/Wedstrijden/2013/Uitslagen Triton/2013-06-09=Aalsmeer-minioren finale-uitslag-triton.pdf
http://www.triton-weesp.nl/UserFiles/File/Wedstrijdzwemmen/Wedstrijden/2013/Uitslagen Triton/2013-06-09=Aalsmeer-minioren finale-uitslag-triton.pdf
http://www.triton-weesp.nl/UserFiles/File/Wedstrijdzwemmen/Wedstrijden/2013/Uitslagen Triton/2013-06-09=Aalsmeer-minioren finale-uitslag-triton.pdf
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In het weekend van 8 en 9 juni ging ik een weekend naar Duitsland, 

daar heb ik namelijk gezwommen. Voor ik bij Triton kwam, zwom ik bij  

AZVD uit Assendelft, zij gingen altijd naar Duitsland. Nu heb ik nog veel  

contact met AZVD en mag ik nog steeds mee. We zwemmen dan in  

Bückeburg, een buitenbad van 50m. Op vrijdagochtend gingen we met  

auto’s naar Bückeburg (4 uur rijden), daarna tenten opzetten, eten,  

gezamenlijk een spel spelen en dan slapen. 

Zaterdag er weer vroeg uit, om 8 uur inzwemmen. Gelukkig was het  

heerlijk weer, lekker zonnetje. Als eerste afstand zwom ik de 200m  

wissel. Helaas maakte ik een koprol keerpunt van de rug naar de school.  

Verder zwom ik nog de 50m vlinder in 38.80, de 200m vrij in 2:55.09  

en toen nog 100m vlinder, 1.35,58. Iets te veel vlinder op  één dag 

gezwommen. De rest van de middag heb ik nog heerlijk genoten van het  

zonnetje. Na het eten hebben we een spel gedaan in het bos.  

Zondag er weer vroeg uit voor het inzwemmen, helaas was het toen erg  

koud. In de ochtend zwom ik 100m vrij in een tijd van 1:19,61 en de  

50m vrij 34,95. Ik vond het een heel  

gezellig weekend, ik hoop dat Triton  

volgend jaar mee gaat als club. 

 

Groetjes, Esther Beerling 

Verslag Schwimmfest Bückeburg 
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De Onderlinge wedstrijden werden dit jaar op vrijdag 21 juni en zondag  

23 juni gezwommen. De laatste wedstrijden van het seizoen en altijd  

een grote strijd om de eerste plek in het eindklassement bij de  

jongens/meisjes of dames/heren. Voor enkele nieuwe zwemmers ook  

hun eerste kennismaking met wedstrijden, extra spannend dus!  

Op de eerste wedstrijd van de Onderlinge wedstrijden stonden de  

vlinderslag en de rugslag op het programma. Deze slagen werden  

gezwommen in ons thuisbad in Weesp. Het was een spannende en  

gezellige wedstrijd met veel mooie prestaties. Het was jammer dat niet  

iedereen tot het einde van de wedstrijd kon blijven, want er waren die  

avond ook veel (school-) feestjes.   

 

Dit jaar zwommen we het tweede deel van de Onderlinge wedstrijden in  

het Duranbad in Diemen, waar we dit jaar op zondag ook getraind  

hebben. Het was voor iedereen vroeg opstaan, voor sommigen iets te  

vroeg, hè Esther? In deel twee stonden de schoolslag en de vrije slag op  

het programma. Ook hier werd er weer goed aangemoedigd en werden  

er mooie tijden gezwommen. 

 

Alle  gezwommen tijden en de PR’s van vrijdag en zondag  kunnen jullie 

terugvinden op de website.  Daar zijn ook leuke foto’s  te vinden. 

 Als spetterende finale was er natuurlijk weer de familie-estafette! 

 Dit jaar deden er 19 familieteams mee en nog drie spontaan  

 gevormde teams. Iedereen en met name de ouders deden hun  

 uiterste best! Vooral de laatste serie was superspannend!  

 

  

 

 

 

 

 In deze serie stonden drie teams die allemaal al een keer de  

 familie-estafette hadden gewonnen en die dit jaar natuurlijk ook  

 de beker weer naar huis wilden nemen. De verschillen waren klein,  

 maar de winnaar was toch overduidelijk: de familie Konijn!!!  

 

 

Verslag Onderlinge Wedstrijden 

http://www.triton-weesp.nl/UserFiles/File/Wedstrijdzwemmen/Wedstrijden/2013/Uitslagen totaal/Clubkampioenschappen_2013_Uitslag_Categorie.pdf
http://www.triton-weesp.nl/UserFiles/File/Wedstrijdzwemmen/Wedstrijden/2013/Uitslagen Triton/2013-06-21=Weesp-OnderlingeWedstrijd-1-Uitslag-Triton.pdf
http://www.triton-weesp.nl/UserFiles/File/Wedstrijdzwemmen/Wedstrijden/2013/Uitslagen Triton/2013-06-23=Diemen-OnderlingeWedstrijd-2-Uitslag-Triton.pdf
https://picasaweb.google.com/pascalvankassel/20130622OnderlingeWedstijden?authuser=0&feat=directlink
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Op vrijdagvond  28 juni was de prijsuitreiking van de Onderlinge 

Wedstrijden. Ondanks dat een aantal zwemmers niet  aanwezig  

kon zijn, was het toch een geslaagde en gezellige avond.  

 

De winnaars van de Onderlinge wedstrijden 2013 per categorie zijn 

 geworden:  

• Meisjes onder 9 jaar : Pascalle Snouck 

• Meisjes onder 11 jaar : Iris Seinen 

• Meisjes onder 13 jaar : Lianne Schoonderwoerd 

• Meisjes onder 15 jaar : Nienke Aalbers 

• Meisjes onder 17 jaar : Sandra Schoonderwoerd 

• Dames senioren: Nicky Konijn  

 

• Jongens onder 9 jaar : Jasper Morsink 

• Jongens onder 11 jaar : Tjalle Aalbers 

• Jongens onder 13 jaar : Julien Luursema 

• Jongens onder 15 jaar :  Niels van Hese 

• Jongens onder 17 jaar: Lars van der Zee 

• Heren senioren: Tim Bunnik  

 

 

 

 

 

Ook werden deze avond onze nieuwe clubkampioenen  

van het jaar bekendgemaakt. De verschillen waren  

minder groot dan vorig jaar, maar zowel voor de  

categorie vrouwen als voor de categorie mannen zijn  

Anna Morsink en Tim Bunnik er in geslaagd hun titel  

met succes te verdedigen. Zij blijven dit jaar dus onze  

grote clubkampioenen!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De uitslagen per categorie , voor het kampioenschap  en van de  

familie-estafette zijn te vinden op de website. Ook zijn daar meer 

foto’s van de prijsuitreiking te vinden. 

 

 

Prijsuitreiking Onderlinge Wedstrijden 

http://www.triton-weesp.nl/UserFiles/File/Wedstrijdzwemmen/Wedstrijden/2013/Uitslagen totaal/Clubkampioenschappen_2013_Uitslag_Categorie.pdf
http://www.triton-weesp.nl/UserFiles/File/Wedstrijdzwemmen/Wedstrijden/2013/Uitslagen totaal/Clubkampioenschappen_2013_Uitslag_Kampioenschap.pdf
http://www.triton-weesp.nl/UserFiles/File/Wedstrijdzwemmen/Overig/2013/Familie-estafette_2013_Uitslag.pdf
http://www.triton-weesp.nl/UserFiles/File/Wedstrijdzwemmen/Overig/2013/Familie-estafette_2013_Uitslag.pdf
http://www.triton-weesp.nl/UserFiles/File/Wedstrijdzwemmen/Overig/2013/Familie-estafette_2013_Uitslag.pdf
https://picasaweb.google.com/pascalvankassel/20130628PrijsuitreikingOnderlinge?authuser=0&feat=directlink
https://picasaweb.google.com/pascalvankassel/20130628PrijsuitreikingOnderlinge?authuser=0&feat=directlink
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Onderlinge Wedstrijden deel 1 
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Onderlinge Wedstrijden deel 2 
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Terwijl voor iedereen de wedstrijden er al op zaten, was er voor Tjalle  

nog één wedstrijd op zondag 30 juni in Dordrecht, namelijk de  

Jaargangfinales. Dit zijn landelijke finales voor de miniorenzwemmers.  

Allereerst moet je een limiet hebben gezwommen om je te mogen  

inschrijven, maar om echt te mogen zwemmen moet je ook nog bij de  

24 snelste zwemmers per jaargang horen.  

  

Tjalle had twee limieten gezwommen, namelijk voor de 100 school en  

de 100 vrij. Uiteindelijk heeft hij zich alleen geplaatst voor de 100 vrij en  

stond hij 3e reserve op de 100 school. Voordeel hiervan was dat Tjalle  

daardoor gelukkig niet de hele dag in het zwembad hoefde te zijn, maar  

alleen ’s middags. 

  

Het zwembad in Dordrecht is een prachtig 50 meter bad met  

elektronische tijdwaarneming. Het voelt best wel speciaal om daar te  

mogen zwemmen en je naam op het grote scorebord te lezen. Ook kun  

je er een T-shirt kopen van deze jaargangfinales waar de namen van alle  

deelnemers op staan, dus ook je eigen naam.  

 

In totaal zijn er van elke slag voor elke jaargang 3 series van 8  

zwemmers. Tjalle moest starten in de eerste serie en zwom een 

 prachtige tijd van 1.13.68 en eindigde daarmee in zijn serie als 2e!  

 Dat bleek zelfs sneller te zijn dan een aantal zwemmers uit de  

 tweede serie! Tjalle eindigde uiteindelijk als  13e!! 

  

 Van heel Nederland dus. Een geweldige prestatie! 

  

        

 

Verslag Jaargangfinales 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=gefeliciteerd&source=images&cd=&cad=rja&docid=3pNstB8Y5C1IEM&tbnid=8lQSlMBwaLhJCM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.marketingfacts.nl/berichten/gefeliciteerd-mogen-we-nu-cashen&ei=hJLQUdnlGoX6PPCtgMAM&bvm=bv.48572450,d.bGE&psig=AFQjCNHMCOiASivgK1E65gjDCXP8H_-K_g&ust=1372709828611377
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=super+goed+gedaan&source=images&cd=&cad=rja&docid=bCr9vSGky4l6uM&tbnid=YDpa9coU9WwEtM:&ved=0CAUQjRw&url=http://femkekonings.mygb.nl/?page=6&ei=MJfQUfDGFcSTONrkgcgK&bvm=bv.48572450,d.bGE&psig=AFQjCNHGa2da10rYQ5zEYJY3z-li1HVcew&ust=1372711067549864
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Bowlen op vrijdag 5 juli!!  

De laatste vrijdag voor de zomervakantie gaan we nog gezellig bowlen  

met de wedstrijdploeg bij Bowlingcentrum de Kegel in Amstelveen.  

Er gaat een hele grote groep mee, dus dat wordt vast een gezellige  

avond!  

We verzamelen op vrijdag 5 juli a.s. om 18.00 uur bij het clubhuis en  

vertrekken om 18.15 uur richting Amstelveen. We kunnen daar  

anderhalf uur bowlen. Rond 21.00 uur zullen we weer terugkomen bij  

het clubhuis. Er is die avond dus géén training voor wedstrijdzwemmen.   

 

De kosten zijn € 10,- per persoon. Probeer dit contant mee te nemen.  

Dit bedrag is inclusief anderhalf uur bowlen (van 19.00 – 20.30 uur), een  

drankje tijdens het bowlen en achteraf een drankje en een hapje in het  

clubhuis. 

  

Het adres van Bowlingcentrum De Kegel is:  

Bovenkerkerweg 81 1187 XC Amstelveen  

Website: http://www.dekegel.nl/ 

 

 

 

 Trainingen voor, tijdens en na de zomervakantie  

 Omdat we op vrijdag 5 juli gaan bowlen, is de laatste training vóór  

 de zomervakantie voor de minioren op maandag 1 juli en voor de  

 junioren/senioren op dinsdag 2 juli.  

 

 In de zomervakantie kan er door de oudere wedstrijdzwemmers  

 nog doorgetraind worden in de Vecht of de Spiegelplas. Op de  

 volgende pagina kun je hier meer over lezen. Lijkt je het leuk?  

 Meld je dan aan voor de nieuwsbrief bij Pascal van Kassel. 

  

 En na een hopelijk heerlijke en warme zomer beginnen op  

 maandag 19 augustus de trainingen weer.  

 

 Hou de website in de gaten voor de wedstrijdagenda voor volgend  

 zwemseizoen. Deze zal daar binnenkort gepubliceerd worden. 

 

  

  

 

 

 Trainers en Zwemcommissie 

Agenda 

http://www.dekegel.nl/
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Nu het zwembad in Weesp vanaf 6 juli gesloten is, willen we jullie de 

mogelijkheid bieden om in de zomervakantie door te blijven trainen in 

buitenwater. Voor iedereen die in Weesp blijft, alweer terug is van  

vakantie of nog niet op vakantie is, is het mogelijk om 2x in de week  

met een groepje enthousiastelingen van Triton te komen trainen in  

buitenwater. We trainen op de dinsdagavond en de vrijdagavond vanaf  

19.00 uur. Dinsdag 9 juli gaan we van start, locatie: Spiegelplas en/of  

de Vecht. Ervaren zwemmers geboren in het jaar 1997 en eerder  

mogen zich aanmelden voor deze trainingen. Ben je jonger en wil je  

toch mee? Overleg dit dan eerst even met een van de trainers. 

  

Als je dit leuk lijkt, meld je dan aan voor de Trainingsnieuwsbrief via  

(pascalvankassel@gmail.com of 0648505404). Je wordt dan gedurende  

de zomerperiode op de hoogte gehouden van de trainingen via de mail.  

 

 

 

 

 

 

 

 “Handig om te weten”: 

 Er is bij het buitenwater geen of beperkte mogelijkheid tot  

 douchen/omkleden. Zorg daarom voor 1 handdoek om af te  

 drogen en zo nodig 1 extra handdoek om op te zitten in de auto. 

 De watertemperatuur (peildatum 18-06-2013) is 18°C. Dit voelt  

 fris aan op je lichaam. Indien je snel last hebt van de kou, kun je  

 gebruik maken van uierzalf (vet) om jezelf mee in te smeren.  

 Hierdoor blijf je warmer, doordat het werkt als een isolator. Men  

 kan natuurlijk ook gebruik maken van een wetsuit. 

 Water- en weereisen, voor het verzamelen bij het clubhuis zullen  

 deze factoren worden gecontroleerd: 

– ≥ 16°C = is toelaatbaar zonder wetsuit 

– < 16°C = te koud om zonder wetsuit te zwemmen. 

– Onweer = Bij onweer wordt de training afgelast. 

 

 

Openwater trainen in de zomer 

mailto:pascalvankassel@gmail.com
mailto:pascalvankassel@gmail.com
mailto:pascalvankassel@gmail.com
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Zondag 26 mei was de laatste wedstrijd van het  

Zuyderzee Masters Circuit in Grootebroek. En het was  

nog heel spannend voor een aantal. Caroline deed wat  

ze moest doen en versloeg haar opponente met drie  

tienden op de 25 vrij. Resultaat: eerste in het  sprint- 

klassement.  

 

Masters Grootebroek 

Jennifer had niets verwacht, maar tot 
haar grote verrassing bleek ze toch 
nog de derde plaats veroverd  
te hebben in het sprintklassement. 

Ook Francine bracht het grootste 
beeldje mee naar huis. 
 

Dit jaar moest Paul 
genoegen nemen met 
plaats 2. 

Esther en Lambert hadden beiden te weinig 
wedstrijden gezwommen om nog mee te 
doen voor het klassement. 

Vooraf aan de wedstrijd in 
Grootebroek is het inmiddels 
traditie om de verjaardagen van 
Jennifer en Ellen te vieren. 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=gewonnen&source=images&cd=&cad=rja&docid=3-v-G2Aw_-y_LM&tbnid=M6SrY4fj8_vt3M:&ved=0CAUQjRw&url=http://forum.tribalwars.nl/showthread.php?156738-Vindicta&ei=StbOUY3uGMnlswbKgoGABw&bvm=bv.48572450,d.Yms&psig=AFQjCNG0_yFo98PkbpbFFXDC9laNemtYqg&ust=1372596108780928
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Masters Grootebroek 

Ellen en Pascal zijn beiden derde 
geworden in het allroundklassement. 
Pascal had familieverplichtingen, dus 
Ineke heeft de honneurs waargenomen. 

Tim maakte het wel heel spannend: in een direct 
duel op de 400 vrij moest het pleit beslecht 
worden. Dan lag Tim weer voor en dan Dennis. 
Klotsende oksels voor de supporters, maar Tim 
kwam als winnaar uit deze bloedstollende strijd. 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=winnen&source=images&cd=&cad=rja&docid=sd0kYtc6NYB2BM&tbnid=DypJxZLq2ocPgM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.schoolplaten.com/afbeelding-wedstrijd-winnen-i22236.html&ei=adTOUaXkBsTMswaI74Bg&bvm=bv.48572450,d.Yms&psig=AFQjCNFMZiNeHAct2skAWxchfYZtpmPTjQ&ust=1372595598217906
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EK MASTERS 

Terug naar home 

De inschrijvingen zijn gedaan. Hieronder een opsomming van wie wat zwemt en 
wanneer vanaf zondag 1 september: 
Paul          maandag      200 wissel  
                  dinsdag         50 school  
                                        100 vlinder  
                  woensdag    100 school  
                                        200 vlinder  
Caroline   donderdag   50 vlinder  
                                        200 rug 
Esther      zondag 800 vrij 
Lambert   donderdag  50 vlinder 
                  vrijdag         50 vrij   
Francine   zondag 800 vrij 
      maandag 400 vrij 
Ellen       zondag 800 vrij 
      maandag 400 vrij 
      dinsdag 200 vrij 
      donderdag 200 rug 
      vrijdag 100 rug 
En op donderdag doen Paul, Lambert, Caroline en Ellen mee aan de 4 x 50 vrij. 

http://www.ekmasters2013.nl/
http://www.ekmasters2013.nl/
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 juli 
 

 

 

 

3 Jeanno  Philipsen 

 Marianne  van  Hoek 

4 Paul  Duijn 

6 Willem  Herderschee 

7 Nordin  Janssens 

9 Erwin  Malij 

10 Cor  Mühl 

11 Anna  Hin 

 Miranda  van  Schaik 

15 John  Ottenhoff 

 Wilco   Ottenhoff 

17 Petra  Oosting - Strijland 

 Mohamed  el  Idrissi 

 

 

 

 

18 Lianne   Schoonderwoerd 

19 Nienke   Verschuren 

 Caroline   Schreuder 

22 Maarten  van  den  Bosch 

23 Jos  Ruyterman 

24 Jessica  Hooyer 

25 Annemarijn  de  Graaff 

28 Sterre  de  Vries 

 Arwen  de  Vries 

 Annika  Schellen 

 Paul  Bunnik 

 

Verjaardagen 
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augustus 
 
2 Joke  Seinen-Ates 

3 Evelien   Fiene-Stoop 

4 Myron  Asaad 

5 Gerben  Coumou 

 Wietse  de  Haan 

 Gerda  van  Lindenberg 

8 Tjebbe  Bosma 

 Rick  van  Vliet 

10 Bas  van  Voorst 

12 Joost  Puijk 

13 Leon  Klok 

14 Richard  Veltkamp 

16 Piet  van  Schooten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 Christiaan  Visser 

23 Esther  Beerling 

 Inge  Horstman 

 Nicky  Konijn 

26 Lea  Achacha 

29 Stijn  Elegeert 

 Mart  Elegeert 

 Josefien  van  Schaik 

 

Verjaardagen 
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september 
 
 
3 Koen  van  der  Zee 

 Ivar  Mulder 

 Mary  de  Vries  –  van  Beest 

4 Ewout  van  Heiningen 

 Tim  Fiene 

5 Martin  van  Wijk  

7 Jacqueline   van  Rijswijk  

9 Boukje  Aalbers  

11 Lisanne  Pen  

13 Quinten  Costello  

14 Ariana  Achacha  

15 Erik  Vermeulen  

 Tijmen  Jacobs  

 

 

 

 

 

 

18 Pascal  van  Kassel  

19 Nel  Gijsen  

 Céline  Molin  

20 Stefan  Overmars 

 Jasper Versteeg 

21 Collin  de  Vries 

22 Jakob  Schep 

 Devan  Robinson 

23 Jisca  Wiskerke 

24 Larissa  van  Schaik  

25 Richard  Overmars 

28 Marieke  de  Rooij 

 Veerle  Huiberts 

30 Rijna  Smidt  

 

Verjaardagen 


