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De Flitsen van April 2015 

• Nieuws van de Jeugdcommissie 

• Verslag van de vrijgezellentraining van 
Jessica 

• Gevonden voorwerpen in het clubhuis 
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Hallo allemaal! 

 

Ik ben Jeroen van der Vliet en  

waterpolo met veel plezier bij  

het  Heren 1 team. 
 

Ik ben sinds kort voorzitter van de  

waterpolo-afdeling geworden en  

heb het stokje overgenomen van  

Roberto. 

 

Ik ben heel enthousiast en heb er veel zin om de afdeling wat  

dichter bij elkaar te brengen en aan te geven wat er bij waterpolo   

speelt. 
 

Mocht er iets zijn wat waterpolo aangaat of ideeën of wat dan ook  

dan verneem ik dat graag en email even naar: 

Triton_waterpolo@hotmail.com . 

 

Of spreek me aan, met mijn 2 meter kan je me niet missen. 

Groet, Jeroen 

  

 

Bestuurshoek 

mailto:Triton_waterpolo@hotmail.com
mailto:Triton_waterpolo@hotmail.com
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Nieuws en mededelingen 

Sinds mei 2015 verwelkomen wij als nieuw lid: 

 

• Luuk den Hartog  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Flits van mei 2015 verschijnt in week 23.   

De kopij hiervoor kunt u tot uiterlijk donderdag   

28 mei 2015 uitsluitend sturen naar: 

redactie@triton-weesp.nl.    

Trainingen tijdens de meivakantie: 
 
•  Op 4 mei gaat de training voor de minioren van 
wedstrijdzwemmen en voor onze zwemmers met een 
beperking gewoon door.  
•  Voor de masterzwemmers en de trimzwemmers zullen de 
trainingen op 4 mei vervallen (i.v.m. de nationale herdenking).  
• Op dinsdag 5 mei is het Victoriabad gesloten en vervallen de 
trainingen. 

Terug naar home 

mailto:redactie@triton-weesp.nl
mailto:redactie@triton-weesp.nl
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Beste Tritonleden,  

Bent u onlangs iets vergeten of kwijtgeraakt in het zwembad? Wij hebben hier de gevonden voorwerpen. Dus ziet u iets dat  

u bekend voorkomt, kom het dan snel halen in het clubhuis!  Alles wat niet opgehaald vóór het eind van dit zwemseizoen  

wordt zal naar de tweedehands winkel gaan.  
 

Clubhuiscommissie 

Terug naar home 
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Jeugdcommissie 

Verslag ALV – van de jeugdcommissie 

 

Hallo allemaal! Nu alweer een maandje geleden waren we aanwezig bij de jaarlijkse ALV, oftewel  

de Algemene Leden Vergadering.  

 

Enkele weken hiervoor had ik met het bestuur de voorbereidende vergadering, waarbij alle  

stukken besproken en  de agendapunten gecheckt werden. Daarnaast werd er gekeken  of alles klopte en zoals  

elk jaar werd er uitvoerig naar het contributiemodel gekeken. Gelukkig zag het er allemaal prima uit en klopte het allemaal. 

Ik was nogal overdonderd door al deze cijfers en berekeningen, maar was wel erg blij dat we het al een keer besproken hadden.  

Tijdens de ALV wist ik nu wel waar we het over hadden! 

 

Bij de komende jeugdcommissievergadering zijn we van plan nogmaals naar de stukken van  

dit jaar te kijken en samen te bespreken of het nu voor iedereen duidelijk is wat er allemaal staat.  

Het is namelijk soms nog best ingewikkeld!  

 

Tijdens de ALV heeft elke commissie (en wij dus ook) een kleine vooruitblik op het komende jaar  

gegeven. Voor de JC is dat niet heel verrassend, omdat we net met een hele andere manier  

begonnen zijn, dus daar gaan we intensief mee door!  

 

Tot volgende maand namens de jeugdcommissie, 

   

Marit  

 

 

Terug naar home 
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Op zaterdag 11 april heeft een aantal kinderen van  

6 t/m 14 jaar meegedaan aan de obstakel marathon.  

In groepjes legden zij een parcours af door het zwembad.  

Ze moesten o.a. klimmen over een mat, zwemmen door  

een gat, rennen over de loopmat en zittend op een bal  

naar de overkant.  

 

Dit alles natuurlijk zo snel mogelijk, want het groepje met  

de snelste tijd won een mooie prijs en de team-naam  

wordt op de Mevr. van Schooten-Vader bokaal gegraveerd. 

 

 

 

 

 

 

De winnaars: 

 

Eerste uur (6 t/m 9 jaar): 

De vulkano’s   6.51.10 
- Nick 
- Katie 
- Laura 
- Tara 
 
Tweede uur (10 t/m 14 jaar): 

Rioolratten   4.43.99 
- Amber 
- Mila 
- Quinten 
- Mart 

Obstakel marathon 
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Het eerste uur 6 t/m 9 jaar 
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Het tweede uur 10 t/m 14 jaar 
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Themafeest 18+ !! 

Terug naar home 
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Slap begin nekt Triton 1  

Triton heeft zaterdag de uitwedstrijd tegen De Aalscholver met  

10-7 verloren. Een zeer slechte start zorgde na het eerste part  

al voor een 5-0 achterstand. Er werd slap verdedigd, slecht gepast  

en niet goed opgelet. Het tweede part was nog niet veel beter  

waardoor het halverwege 7-1 stond. Na een donderspeech leek  

iedereen wakker te zijn geschud en begon Triton aan de inhaalrace,  

maar de schade was al aangericht. Na het derde part was de  

achterstand teruggebracht naar 8-5. In het laatste part werd van  

alles geprobeerd om nog verder terug te komen maar het mocht niet  

baten.  

 

Stan den Hartog, Rob Mooijman en Jeroen van der Vliet scoorden  

ieder twee maal, Paul Duijn nam het laatste doelpunt voor zijn  

rekening.  

 

 

 

 

 

 

Gehavend Triton 1 wint  

De Watertrappers (DWT) uit Haarlem werden afgelopen weekend met  

8-4 verslagen. Triton miste door blessures redelijk wat basisspelers of  

had spelers die niet de hele wedstrijd vol de strijd aan konden gaan.  

Maar dit mocht Triton niet deren. Veel spelers uit het tweede waren  

bereid in te vallen en niet zonder succes. Door vol te pressen en de druk  

op de tegenstander hoog te houden wist Triton de hele wedstrijd te  

domineren. Aanvallend werd er goed opgebouwd en werden de kansen  

goed benut. Rusttanden waren 2-0, 4-1, 6-3 en 8-4.  

 

Doelpuntenmakers waren Jeroen van der Vliet, Maurice Keijzer, Stan  

den Hartog (ieder 2x), Cor Muhl en Richard Overmars.  

Gelegenheidskeeper Rob Mooijman wist nog een strafworp te keren.  

  

  

 

Verslagen waterpolo Heren1 
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Laatste wedstrijd Triton 1 afgelast  

 

De laatste wedstrijd in het seizoen voor Triton is afgelast. Het zwembad van tegenstander Noordkop werd niet goedgekeurd voor deze wedstrijd.  

Er zijn deze week herstelwerkzaamheden aan het zwembad uitgevoerd en deze zijn nog niet klaar. Daar een zijde van het bad is afgezet en dit  

deel niet nat mag worden, omdat de vloer moet drogen, mag er niet van het wedstrijdbad gebruik gemaakt worden. Of deze wedstrijd alsnog  

later gespeeld moet worden is nog niet bekend. De competitieleiding zal hierover na dit weekend beslissen. Omdat voor beide teams, Triton 6e  

en Noordkop 10e, geen promotie of degradatie in het geding is, is het waarschijnlijk dat deze wedstrijd niet ingehaald zal worden.  

 

Verslagen waterpolo Heren1 

Plek; Doelpunten Heren1; Aantal; Plek; Persoonlijke fouten Heren1; Aantal; 

1 J. van der Vliet 42 1 P. Duijn 27 

2 C. Visser 18 2 R. Mooijman 19 

2 P. Duijn 18 3 C. Visser 16 

Plek; Doelpunten Heren2; Aantal; Plek; Persoonlijke fouten Heren2; Aantal; 

1 J. Versteeg 50 1 R. Duijn 20 

2 C. Muhl 22 2 J. Versteeg 19 

3 M. Putter 17 3 C. Muhl 11 
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Stand waterpolo Heren1 
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Stand waterpolo Heren2 
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Sponsors waterpolo 

Terug naar home 
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Hallo allemaal, 

Zoals jullie misschien al gehoord hebben stop ik met mijn  

werkzaamheden voor de zwemcommissie.   

Zeker bij het komende trainingsweekend zal het wennen zijn om niet  

mee te gaan. Hoe lang ik precies in deze commissie heb gezeten weet  

ik niet maar het is wel erg lang. Als je ergens plezier in hebt dan let je  

niet op de tijd. Je ziet wel in alle jaren kinderen die hun eerste  

trainingen volgen zich ontwikkelen tot volwassenen.  

Het is wel erg leuk dat de komende maanden er zelfs drie dames nu  

gaan trouwen. Ik wens Jessica, Jennifer en Nicky met hun partners een  

hele leuke dag en veel geluk en gezondheid naast ook  nog een lange  

periode zwemplezier. 

 

Wat niet veranderd is in alle jaren, is dat er altijd vraag is voor  

ouders om te gaan klokken. Officials zijn altijd nodig en zeker vanuit de  

groep minioren is het heel hard nodig om weer aanvulling te krijgen op  

de groep juryleden. Vele handen maken licht werk en dan kun je  

makkelijker de wedstrijden verdelen. Geef u alstublieft op en spendeer  

wat tijd aan een paar avonden cursus met daarna een aantal  

wedstrijden in het zwemseizoen. Uw kinderen zijn blij als er bij de  

wedstrijden  voldoende klokkers zijn.  

 Jullie zijn nog niet helemaal van mij af, want ik blijf toch nog af en  

 toe klokken en zal soms nog blijven invallen om training te geven.  

 

 Veel plezier met de trainingen en het zwemmen in buitenwater in  

 de komende zomer. De groep die nu eindexamen gaat doen: Heel  

 veel succes en je weet dat trainen een goede methode is om  

 examenstress te voorkomen.   

 

 Groet,  Thea Renzenbrink 

  

 
 

 

  

Commissiepraatje 
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Vrijgezellentraining Jessica 

Op vrijdag 17 april hebben we Jessica verrast met een  

“vrijgezellentraining”.   

  

De zwemmers van het 1e uur  waren allemaal op de fiets  

gekomen om Jessica thuis te verrassen en op te halen.  

Daarna zijn ze als één grote groep naar het zwembad gefietst. 

En daar hebben ze vervolgens leuke spelletjes gedaan samen  

met Jessica.  

 

Ook de zwemmers van het 2e uur hebben tijdens het  

trainingsuur leuke spelletjes gedaan. Daarna hebben alle  

zwemmers nog een gezellige avond gehad in het clubhuis,  

waar Jessica nog een aantal opdrachten moest vervullen om  

haar aanstaande man weer te veroveren.  

 

Op de volgende pagina’s nog een foto-impressie. Meer foto’s  

zijn te vinden op de website. 
 

 

https://plus.google.com/photos/108677639031199249940/albums/6140567433531120401?gpinv=AMIXal9-qgDhT2cyTqr_aqIK80cqp_Vel0aZIyotdlC5k-0brssJn2YHbXTpNA0cpUBh3D3iNdEdPlPw1ZQp90B4tAFCGX7ZV0yk_ETZm-JAWUJkcXlAH0g&cfem=1&authkey=CIjTxJqLrYiB3AE
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Vrijgezellentraining Jessica 
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Vrijgezellentraining Jessica 
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Op zondag 19 april werd het vierde deel van de LAC-wedstrijden  

gezwommen. Voor Paul een extra spannende wedstrijd, omdat hij  

deze wedstrijd als scheidsrechter mocht leiden. 

 

Paul had een aantal series en programma’s samengevoegd, waardoor  

de wedstrijd super snel verliep.  

 

Ook zijn er weer een aantal PR’s gezwommen op deze lange afstanden. 

Het grootste PR was voor Yara, die haar tijd op de 200 wissel met 16 

seconden verbeterde.  

 

Lars zwom op de 2000 meter ook een mooi PR. Hij verbeterde zijn tijd  

met méér dan 1 minuut! Klasse! 

 

Verder is ook het vermelden waard, dat Inge, Amber, Iris S. en Michelle  

zich voor het eerst waagden aan de 400 wissel! En allemaal hebben ze 

het volgehouden met een prachtige eindtijd. Super gedaan meiden!  

 

De totale uitslagen en de Triton uitslagen zijn te vinden op de website. 

Verslag LAC 4 

http://www.triton-weesp.nl/UserFiles/File/Wedstrijdzwemmen/Wedstrijden/2015/Uitslagen/Triton/2015-04-12=Hoofddorp-LAC-4-Uitslag.pdf
http://www.triton-weesp.nl/UserFiles/File/Wedstrijdzwemmen/Wedstrijden/2015/Uitslagen/Triton/2015-04-12=Hoofddorp-LAC-4-Uitslag-Triton(1).pdf
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Alkmaar, alweer de één na laatste wedstrijd van het circuit, ik had  

verwacht dat er deze keer meer masters waren dan verleden keer,  

in Amersfoort. Nou dit was ook het geval, in plaats van 4 zwemmers  

en een klokker hadden we nu 5 zwemmers en een klokker.  

Onze papa master Paul moesten we deze keer missen. 

 

Janine, Caroline en Francine, begonnen met de 50m vrij, 1 baan  

keihard zwemmen, zonder keerpunt. Alkmaar heeft namelijk een 50m  

bad. Francine en Caroline zwommen netjes naar een tweede tijd in het  

klassement.  

Na de 50m vrij kwam de 200m school met een verassing in serie  1,  

een dame zonder inschrijftijd, in de leeftijdsklasse van Esther, die  

zwom snel!  Nu moest Esther ook heel hard zwemmen om haar voor  

te blijven. Helaas niet gelukt, maar wel een pr gezwommen van 9  

seconden. 

De 100m vlinder was nu aan de beurt, twee banen vlinder,   

2 keerpunten minder dan in een 25m bad, dan is de 100m vlinder  

wel een heel zware afstand. Caroline had een inschrijftijd staan van  

1.35, maar zwom iedereen in de baan zoek en zwom naar een tijd van  

1.26. Tim zwom in de laatste serie naar een tweede plek op de vlinder. 

 

Na deze afstand begon de 50m rug, met in de tweede serie een meneer 

 van 90 jaar die een Nederlands record zwom met een tijd van 1.04!  

Hopelijk zwemmen wij masters ook nog met die leeftijd de wedstrijden  

mee .  

Wij jonge masters zwommen ook de 50m rug, Francine zwom naar plek  

2 en Janine naar plek 3 in haar leeftijdscategorie. 

 

Met de 100m vrij kwam weer de strijd van 1984 jaargangen boven,  

Esther en Janine zwommen beiden deze afstand en Esther won het deze  

keer nipt van Janine. Caroline werd tweede op deze afstand en Tim  

netjes eerste op deze afstand. 

 

Als laatste werd er door Francine en Esther de 50m schoolslag  

gezwommen, Esther werd helaas zesde maar Francine werd tweede. 

Volgende keer de laatste wedstrijd van het seizoen, dan komen we te 

weten wie er allemaal  een beker heeft gewonnen voor het klassement  

of de Bingo prijs heeft gewonnen, daarna gezellig met z’n allen uit eten. 

 

Groeten, 

Esther 

Masterwedstrijd Alkmaar 
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Masterwedstrijd Alkmaar 
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Het zwemseizoen loopt inmiddels al een beetje ten einde. Bijgaand het overzicht van de laatste wedstrijden van dit seizoen: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

      Heel veel succes bij deze laatste wedstrijden!!! 

Wedstrijdkalender 

Terug naar home 

08/10-05 Eindhoven ONMK lange baan   Masters 20+ 

16/17-05 Amsterdam Zomerkamp.  Degenen met limiet 

23/25-05 Purmerend Pinkstertoernooi  Zwemmers 16+ 

30/31-05 Amsterdam Zomerkamp.  Degenen met limiet 

31-05 Grootebroek ZMC deel 9  Masters 20+ 

13/14-06 Hilversum Minioren Finales  Minioren  
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Verjaardagen 

Mei 
 
 
 
 

 
 
 
 
1 Quinten van der Meer 
1 Carine  Veldhuisen 
2 Abel van Capel 
2 Annick  Steenman 
3 Marion  Homan 
6 Lambert Morsink 
7 Martine Vree 
11 Robin Duijn 
14 Dominique Luursema 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
18 Jennifer Go 
18 Ellen Parma 
18 Amber  Vlieger 
20 Ingeborg van der Voort 
21 Maaikel Warnars 
22 Eric van 't Hoff 
24 Samantha Jongboom 
25 Sietse Couperus 
27 Mélisande van der Meer 
28 Marcel  Koenders 
 

 

Terug naar home 


