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De Flitsen van augustus

• Trainingsweekend 2015 op 11 september

• Zwem4daagse in week 39

• Grote Clubactie start weer op 19 september
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Hallo allemaal,

Voor wie mij nog niet kent, Robert Philipsen, vader van Jeanno en

Remo, voorzitter van de Commissie Diplomazwemmen sinds 2011, 

Met de zomervakantie weer achter de rug zijn wij bij de Commissie 

Diplomazwemmen weer druk bezig met het in banen leiden van seizoen 

2015/2016.

Ook dit seizoen zal er “Inhaal afzwemmen” plaatsvinden aan het begin 

van het nieuwe seizoen. Nog meer dan anders zal de commissie zich 

inspannen om het aantal baddienst medewerkers weer op peil te 

brengen. En uiteraard het werven van nieuwe leden. Verzoek aan alle 

leden om voor het zwemmen te douchen (dit is verplicht!).

Ook dit jaar weer heeft Diplomazwemmen zich gepresenteerd in de 

Kom tijdens de demo’s op  het Sluis- en Bruggenfeest.

Voor nu wil ik alle leden en vrijwilligers heel veel plezier wensen in het 

nieuwe seizoen.

Robert Philipsen

Bestuurshoek
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Nieuws en mededelingen

Sinds september 2015 verwelkomen wij als nieuw lid:

• Angela Koekkoek

• Senne Jonkvorst

• Nick Koenders

• Aryan Sahadew

• Dennis Tas

De Flits van september 2015 verschijnt in week 40.  

De kopij hiervoor kunt u tot uiterlijk donderdag 24 september 2015

uitsluitend sturen naar: redactie@triton-weesp.nl. 

mailto:redactie@triton-weesp.nl
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Beste wedstrijdzwemmers!

De Flits van augustus, dat betekent dat de vakantie weer voorbij is en

dat we met een frisse start aan het nieuwe seizoen kunnen beginnen. 

Ik hoop dat jullie allemaal genoten hebben en dat jullie lekker uitgerust 

zijn. 

Ik ben vanaf dit seizoen officieel bij de Wedstrijdcommissie. 

Hiervoor heb ik bij de Jeugdcommissie gezeten en heb ik afgelopen

seizoen al wel mee gekeken en geholpen. Helaas is Thea er mee gestopt 

en kwam er een plek vrij. Omdat de Jeugdcommissie ermee ging 

stoppen ben ik gevraagd om erbij te komen. 

Er zijn ook weer een aantal nieuwe zwemmers bijgekomen, dus dat is 

erg fijn, nieuwe leden! Ik wens Senne, Andrea Griffioen, Laura, Reggie,

Rohan, Maud, Stella, Arwen en Sterre heel veel plezier! 

Het trainingsweekend staat ook weer voor de deur en we hopen 

natuurlijk dat het weekend van 11, 12 en 13 september stralend weer is 

en dat we er een gezellig weekend van kunnen maken bij 

Kampeerboerderij de Runsvoort in Helvoirt. 

Ik wens jullie een goed en sportief seizoen en dat we maar mooie 

tijden neer kunnen zetten en natuurlijk veel persoonlijke records.

Tim Fiene

Commissiepraatje
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Bijna is het weer zover! We gaan weer op trainingsweekend! 

Alle deelnemers hebben de laatste informatie voor het 

trainingsweekend al ontvangen, maar we zetten het hierbij

ook nog even op een rijtje:

We logeren dit jaar in: 

Kampeerboerderij de Runsvoort

Runsvoort 2, 5268 KN, HELVOIRT

Website: http://www.runsvoort.nl/

Vertrek

We verzamelen vrijdag 11 september 2015 om 18.00 uur op de 

parkeerplaats voor het clubhuis en we vertrekken rond 18.30 uur 

richting Helvoirt. Dit zal ruim een uur rijden zijn. 

De leiding heeft weer een geweldig programma voor het weekend 

weten samen te stellen, met zoals altijd veel sporten en spelen. Hou 

daar rekening mee bij het pakken van je tas! 

Na een hopelijk weer zeer geslaagd trainingsweekend zullen we op 

zondag 13 september rond 18.00 uur weer terugkomen bij het clubhuis.

Wat nemen we mee?

• Slaapzak, kussensloop en onderlaken (leg dit bij het inpakken 
bovenop)

• Kussen!

• Pyjama, toilettas, handdoeken

• Comfortabele schoenen 

• Buitensportkleding en buitensportschoenen

• (Sport)kleding die tegen een stootje kan en vies mag worden

• Extra handdoeken

• Warme kleding (ook een warme jas voor het avondspel)

• Regenkleding en laarzen als de weersverwachting daar naar is

• Zwemspullen (in aparte tas/rugzak)

• Slippers 

• Bidon

• Zaklamp

• Iets lekkers voor ’s avonds (of overdag), waar we met z’n allen het 
hele weekend van kunnen genieten. Je kunt dit op vrijdagavond 
afgeven in de keuken.

Mochten jullie nog vragen hebben, dan kun je altijd terecht bij de 

trainers of de leden van de zwemcommissie. We wensen jullie 

heel veel plezier!!! 

Trainingsweekend 2015!

http://www.runsvoort.nl/
http://www.runsvoort.nl/
http://www.runsvoort.nl/
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Datum Waar Wedstrijd Voor wie

26-09-2015 Kampen Zuyderzee Masters Circuit 1 Masters 20+

04-10-2015 Almere-Stad Nationale Zwem Competitie 1 Hele wedstrijdploeg

11-10-2015 Hilversum Minioren Circuit 1 Minioren en Junioren 1+2

17-10-2015 Emmeloord Zuyderzee Masters Circuit 2 Masters 20+

01-11-2015 Huizen Lange Afstand Circuit 1 Geïnteresseerden

08-11-2015 Hilversum Minioren Club Meet Minioren als team

15-11-2015 Almere-Stad Nationale Zwem Competitie 2 Hele wedstrijdploeg

22-11-2015 Hoofddorp Lange Afstand Circuit 2 Geïnteresseerden

22-11-2015 Almere-Stad Zuyderzee Masters Circuit 3 Masters 20+

13-12-2015 Hilversum Minioren Circuit 2 Minioren en Junioren 1+2

13-12-2015 Almere-Haven Sprintwedstrijd (25-50-100) Geïnteresseerde Junioren e.o.

19-12-2015 Lelystad Zuyderzee Masters Circuit 4 Masters 20+

09-01-2016 Zwolle Zuyderzee Masters Circuit 5 Masters 20+

10-01-2016 Hoofddorp Winterkampioenschappen Degenen met limiet

17-01-2016 ? Nationale Zwem Competitie 3 Hele wedstrijdploeg

21/24-01 Papendrecht ONMK korte baan Masters 20+

24-01-2016 Hilversum Minioren Circuit 3 Minioren en Junioren 1+2

Wedstrijdkalender 2015-2016

De wedstrijdkalender voor komend zwemseizoen staat alweer voor een groot deel vast. Zie hieronder en op de 
volgende pagina het overzicht van de wedstrijden voor zwemseizoen 2015-2016:
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Datum Waar Wedstrijd Voor wie

07-02-2016 Hoofddorp Lange Afstand Circuit 3 Geïnteresseerden

14-02-2016 Hoofddorp Sprintkampioenschappen Degenen met limiet

20-02-2016 Heerenveen Zuyderzee Masters Circuit 6 Masters 20+

21-02-2016 Hoofddorp Lange Afstand Circuit 4 Geïnteresseerden

13-03-2016 Hilversum Minioren Circuit 4 Minioren en Junioren 1+2

20-03-2016 Amstelveen Nationale Zwem Competitie 4 Hele wedstrijdploeg

20-03-2016 Amersfoort Zuyderzee Masters Circuit 7 Masters 20+

17-04-2016 Amstelveen Nationale Zwem Competitie 5 Hele wedstrijdploeg

17-04-2016 Alkmaar Zuyderzee Masters Circuit 8 Masters 20+

24-04-2016 Hilversum Minioren Circuit 5 Minioren en Junioren 1+2

24-04-2016 Grootebroek Zuyderzee Masters Circuit 9 Masters 20+

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

14/16-05 Purmerend Pinkstertoernooi (16+) Geïnteresseerden 16+

25/29-05 London EMK Masters 25+

28/29-05 Amsterdam Zomerkampioenschappen Degenen met limiet

04/05-06 Amsterdam Zomerkampioenschappen Degenen met limiet

11/12-06 Hilversum Minioren Finale Minioren met limiet

Wedstrijdkalender 2015-2016

Terug naar home
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Zomerfeest bij Triton

Op zaterdag 22 augustus hadden we zomerfeest bij Triton.
De dag begon met een fietstocht door de omgeving. 
Onderweg moesten er vragen beantwoord worden, na afloop waren daar mooie 
prijzen mee te winnen. Vanaf 14.00 uur hadden we allerlei gezellige activiteiten 
in en om het clubhuis. Een springkussen, schminken, chipsproeverij etc. 
Tussendoor nog even een gezellig rondje bingo en toen op naar de bbq voor een 
lekker broodje hamburger! 
En als afsluiter van een mooie dag nog een summerparty in het clubhuis met 
gezellige muziek, een hapje en drankje en een veiling. 

Alle opbrengsten van deze dag gaan naar de verbouwing en het 
opknappen van ons clubhuis!!

Wij vonden het een gezellige en geslaagde dag,
Het organisatie team van het zomerfeest

Hoe kun je het nieuwe zwemseizoen beter beginnen dan met een feestje!!
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Zomerfeest foto impressie
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Zomerfeest sponsoren
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Verenigingenmarkt S&B Feest

Het was weer een gezellige drukte op de
Verenigingenmarkt tijdens het Sluis- en Bruggenfeest. WZ&PC 
Triton was weer goed aanwezig, over de hele markt kwam je 
blauwe Triton shirtjes tegen. We hebben met z’n allen weer 

enorm ons best gedaan om nieuwe leden naar onze gezellige 
club te trekken.

Bij deze wil ik graag alle vrijwilligers bedanken voor de hulp en 
het enthousiasme op deze avond!

Groetjes, Mariëlle Joukes
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Demo zwemmen in de kom
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Zwem4daagse

Zwem4daagse;
maandag 21 september, 
dinsdag 22 september, 
donderdag 24 september en 
vrijdag 25 september

Deze Zwem4daagse wordt georganiseerd door 
WZ&PC Triton en Het Victoriabad in Weesp.
Op maandag 21 september zal het startschot 
geven worden en de Zwem4daagse wordt 
feestelijk afgesloten op vrijdag 25 september.

Inschrijven:
Er zijn in Weesp 2 verschillende verkooppunten:
- Bijvoet 
- Victoriabad

Kosten:
Voorinschrijvingen : € 7,50
Inschrijving op de dag zelf : € 9,50

Tijden:
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van:
18.30 tot 20.30 uur

Afstanden:
250 m (10 banen)
500 m (20 banen)

1000 m (40 banen)
1500 m (60 banen)
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Grote Clubactie

19 september begint de verkoop van  de 
Grote Clubactie. 

Jullie krijgen een boekje met loten en wij
hopen dat jullie vrienden, familie, buren en 
kennissen af gaan om zoveel mogelijk loten 

te verkopen.

Let op!!! Voor de beste 3 verkopers 
hebben wij een mooie prijs!
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Verjaardagen

SEPTEMBER 

2 Frank  Molenaars
3 Mary de Vries-van Beest
3 Koen van der Zee
4 Tim Fiene
4 Ewout van Heiningen
7 Jacqueline van Rijswijk
9 Tjalling Venema
11 Lisanne Pen
12 Laura Dongen
13 Quinten Costello
14 Jason Bastis
14 Camiel Verhamme

15 Erik Vermeulen
18 Pascal van Kassel
19 Nel Gijsen
20 Jasper Versteeg
22 Devan Robinson
23 Jisca Wiskerke
25 Richard Overmars
25 Mijntje de Vries
28 Veerle Huiberts
28 Marieke de Rooij
30 Lisa Valkenburg


