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• Verslag oliebollentoernooi 

• Verslag marathonzwemmen 

• Zwemmen met een beperking 

• Diplomazwemmen zoekt 
baddienstmedewerkers 
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Beste leden van Triton, 

  

Het jaar 2015 zit er weer op voor wat betreft het zwemmen.  

We kunnen wel vaststellen dat we een goed jaar hebben gehad vol  

evenementen. Helaas is de toestroom van leden bij het  

diplomazwemmen niet erg groot. Dat komt natuurlijk mede doordat  

wij alleen zwemmertjes vanaf 9 jaar mogen aannemen als ze nog  

geen A, B en C diploma hebben. Gelukkig vinden wel steeds meer  

kinderen de weg naar het wedstrijdzwemmen en sinds enkele maanden  

beschikken we ook over een grote groep waterpoloërtjes die elke  

zaterdag met veel plezier aan het oefenen zijn. Het is nu wachten op de  

eerste wedstrijden.  

  

Onze jeugd is heel actief geweest met het verkopen  van de loten voor  

de Grote Club Actie. Er ging helaas iets fout in de planning omdat er op  

de website van de Grote Club Actie zoveel data stonden dat we niet  

meer precies paraat hadden wanneer wat moest gebeuren. Gelukkig  

hebben wij ook nog een incasso-account bij de RABO-bank zodat wij zelf  

konden incasseren. Alles bij elkaar opgeteld heeft de Grote Club Actie  

uiteindelijk € 1.167,21 opgebracht. Hier zijn de gemaakte kosten al  

vanaf. Alle lof voor onze verkopers.  

 Rest mij nog om namens het bestuur iedereen een heel sportief  

 en vooral gezond 2016  toe te wensen.  

 

 Ria Bosma,  ledenadministrateur 

  

 

 

 

Bestuurshoek 
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Nieuws en mededelingen 

Onderlinge wedstrijden 

Op vrijdag 29 januari en vrijdag 5 februari 2016 worden de Onderlinge wedstrijden van Triton gehouden.  

Ook niet-wedstrijdzwemmers, mits lid van Triton, worden van harte uitgenodigd om hieraan deel te nemen.  

Heb je hiervoor belangstelling? Stuur een mailtje aan de wedstrijdsecretaris, Paul Bunnik (p.bunnik@upcmail.nl). 

 

De jaarlijkse familie-estafette is meestal het slotnummer van de Onderlinge wedstrijden, maar dit jaar zal de familie- 

estafette aan het eind van het zwemseizoen plaats vinden. Ook de familie-estafette staat open voor deelname vanuit de  

hele vereniging. We zullen jullie hierover t.z.t. nader informeren. 

 

Redactie Flitsen 

De Flits van januari verschijnt in week 4.   

De kopij hiervoor kunt u tot uiterlijk  

donderdag 21 januari 2016 

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

 

De redactie wenst alle leden een  

spetterend, gezond en sportief 2016! 

Terug naar home 

mailto:redactie@triton-weesp.nl
mailto:redactie@triton-weesp.nl
mailto:redactie@triton-weesp.nl
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Oliebollen toernooi 

Maandag 28 december was het weer zover, het jaarlijks terugkerende 
oliebollentoernooi vond plaats. 
Kinderen in de leeftijd tot een jaar of 12 en in het bezit van minimaal een A-
diploma deden mee aan een spelavond. 
Zo ongeveer 60 kinderen, verdeeld over 10 groepjes streden mee naar de 1e 
plaats, met als beloning een lekkere chocoladekerstman. Het thema dit keer was 
samenwerking. Er werd een voorwerpen estafette gehouden, piratentikkertje 
gespeeld, er was een mattenrace en en quiz in het water en natuurlijk was er de 
tijd om nadat er een rebus was opgelost een oliebol te eten. 
De eerste plek is dit keer vergeven aan groep van 8 kinderen: Annika, Fae, 
Steven, Roos, Micha, Joep, Rosalie en Quinn. Samen verzamelden zij 75 punten. 
Zij maakten een verschil van 9 punten met de groep die op de 2e plek eindigden 
en 14 punten met de groep die op de 3e plek eindigden. Jordi en Richard, jullie 
groep zal blij geweest zijn met jullie! 
  
Namens de evenementencommissie bedankt voor alle vrijwilligers die dit jaar 
weer geholpen hebben om er een geslaagd toernooi van te maken en ook 
natuurlijk ook alle enthousiaste kinderen die mee hebben gedaan bedankt. 

Verder nog een speciaal 
bedankje aan Cor Muhl 
voor het sponsoren van de 
heerlijke oliebollen 



WZ & PC Triton Flitsen ©2015 

Marathon zwemmen 

Wauw, wat was het een 
spektakel maandag tijdens het 
marathon zwemmen!  
Om 20.00 uur klonk het startschot en 
begonnen 12 teams aan een uur lang om  
de beurt 100 meter zwemmen. Iedereen 
was heel fanatiek en deed zijn uiterste 
best om zo hard mogelijk te zwemmen. 
De laatste 2 minuten waren het 
spannendst… nog even alle laatste 
energie eruit gooien tot het eind signaal 
klinkt.  
Het enthousiasme en gejuich aan de kant 
was GEWELDIG!! 
Dank allemaal voor een zeer gezelllig en 
geslaagd evenement!    

Complimenten voor het 
“omgekeerde” smikkelteam. 
Wat zagen jullie er prachtig uit ;) 

Klik hier voor nog meer mooie foto’s! 

https://photos.google.com/share/AF1QipNQDw2cyJJEN33pf8vU87DpItdMjYqQRSGhu5xH7uirk1M7i4ajXF4EOvR2bjYbIA?key=aXNaU1F3ZEFfVXZzS0pTYjRTdDBBZ1hPcmRXYWVB


WZ & PC Triton Flitsen ©2015 

1. Despicable banana’s    5040 meter 

2. Team van Michelle    4550 meter 

3. The Londonners 1    4450 meter 

4. TTW Team      4337 meter 

5. Het omgekeerde smikkelteam 4325 meter 

6. The Londonners A   4200 meter 

7. De waterpolosterren   4175 meter 

8. The Animals     4150 meter 

9. Triton marathons kampioenen 4025 meter 

10. Thunderkamp    3850 meter 

11. De snelle Tritontjes   3700 meter 

12. Groep 60      2575 meter 

 

Marathon zwemmen - Uitslag 
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Alweer bijna een jaar voorbij. Het was voor de evenementencommissie een geweldig jaar. Een jaar om met veel plezier en een voldaan 
gevoel op terug te kijken. Bij deze wil ik graag alle vrijwilligers bedanken die dit jaar hun steentje hebben bijgedragen aan een of 
meerdere evenementen dit jaar. Zonder vrijwilligers kunnen wij dit niet waarmaken. Mocht je nou ook graag willen helpen bij een 
evenement? Mail dan gerust naar triton.evenementen@gmail.com  

 

Verder nog een extra bedankje voor mijn commissie leden. Als team hebben wij de handen in elkaar gevouwen om elk evenement tot 
een succes te maken. Het is soms een hoop werk om te organiseren maar een glimlach op een kind z’n gezicht tijdens een evenement en 
een compliment van de ouderen doet ons goed!  

Nicky, Barbara, Carine, Iris en Kaylee  BEDANKT!!  

 

Volgende maand gaan wij van start met de evenementenplanning voor volgend jaar. Veel evenementen zullen terug keren, maar wie 
weet komen er ook weer nieuwe evenementen bij.  

 

 

Ik wens jullie allemaal een nieuw jaar 

 bruisend en sprankelend,  

stralend en schitterend, 

 gezond en gelukkig, zorgeloos en prachtig! 

En hoop jullie volgend jaar allemaal weer te  

zien bij een van de evenementen.  

 

Marielle Joukes 

Voorzitter Evenementencommissie 

Op naar 2016 

Terug naar home 

mailto:triton.evenementen@gmail.com
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Beste ouders en Leerlingen,  

 

Tijdens de kerstvakantie waren er geen zwemlessen maar waren er wel 

 andere leuke activiteiten waar jullie aan konden deelnemen. Een   

verslag en foto’s van deze activiteiten vind je verderop in deze Flitsen.  

Op 1 januari zijn we nog aan het uitbuiken van alle oliebollen die we 31  

december hebben gegeten dus, gaan  de zwemlessen die dag ook nog  

niet door.  Maar vanaf 2 januari gaan we weer beginnen. Hierbij een  

korte samenvatting voor de komende maand:  

 

Vrijdag 1 januari 

• zijn er geen zwemlessen  

 

Zaterdag 2 januari 

• zijn er normale zwemlessen  

 

Vrijdag 8 en zaterdag 9 januari  

• tijdens de lessen is er proef zwemmen voor alle diploma's 

 

Vrijdag 29 Januari 

• Onderlinge wedstrijden (wedstrijd zwemmen) 

   

Zaterdag 30 januari 

• wordt  er afgezwommen voor alle diploma's. 

 Voor nu wens ik jullie namens de commissie diplomazwemmen  

 een hele goede jaarwisseling en een heel gezond, gelukkig en  

 sportief 2016!   

 

 Vriendelijke groet,  

 Namens de commissie diplomazwemmen 

  

 Robert Philipsen  

Diplomazwemmen 
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GEZOCHT: nieuwe baddienstmedewerkers! 

 

Tijdens de trainingen van diplomazwemmen op zaterdag kunnen we  

niet zonder baddienstmedewerkers! Baddienstmedewerkers zijn ons  

“visitekaartje”. Zij zijn het herkenbare “gezicht” van diplomazwemmen.  

Herkenbaar door een Tritonshirt. Je hoeft echt niet alles al te weten van  

Diplomazwemmen en de vereniging. Alle nodige informatie  zit in de  

“baddienstmap”.  

 

De baddienst bestaat elke keer uit twee personen. Dat is gezelliger,   

twee weten meer dan één, en wanneer er wat gebeurt (gelukkig  

gebeurt er bijna nooit iets), dan is het fijn dat je met twee bent.  

En als je nieuw bent, is het goed om baddienst te hebben met iemand  

die al een poosje meedraait. 

 

Wat doen baddienstmedewerkers? 

• Een kwartier voor aanvang van de les ben je aanwezig. De  

 kinderen mogen zich vijf minuten voor aanvang van de les gaan  

 omkleden. Vroegkomers worden opgevangen in de hal. 

• Je houdt toezicht in de hal en op het terrein voor het zwembad:  

 kinderen zijn soms zo uitgelaten en blij dat ze lekker gaan  

 zwemmen, dat het handig is als iemand zorgt voor orde en kalmte. 

• Ouders die vragen hebben, komen vaak naar de baddienst- 

 medewerker. Je geeft informatie over de club, over activiteiten, je  

 geeft een inschrijfformulier mee aan nieuwe leden. Weet je geen  

 antwoord? Dan vraag je een lesgever om de vragen te  

 beantwoorden. 

• Halverwege de les maak je een rondje door het zwembad om de  

 lesgevers van drinken te voorzien  (thee/limonade).  

• Tijdens de les trek je (vooral bij slecht weer) de vloer even aan,  

 zodat het een beetje netjes blijft.  

• Indien nodig ben je tijdens het omkleden even bij de kinderen in  

 de kleedkamer: opdat het gezellig blijft en geen chaos wordt.  

 Indien nodig spreek je kinderen aan op hun gedrag. 

• Ongeveer om 19.15 uur ben je klaar: als alle kinderen, die tijdens  

 het tweede lesuur zwemmen, vertrokken zijn en de kleedkamers  

 op  orde zijn.  

 

Wat doet je kind als jij baddienst hebt? Hij/zij kan natuurlijk bij jou in de  

hal zitten, maar als je kind het leuk vindt, kan het ook een extra uur  

zwemmen: samen met de lesgevers kies je dan een groep waar het kan,  

en waar het leuk is om mee te doen. 

 

 

Bent u / ben je geïnteresseerd? Hebt u / heb je vragen?  Spreek een 
baddienstmedewerker aan of mail: diplomazwemmen@triton-weesp.nl  

Diplomazwemmen 

Terug naar home 

mailto:diplomazwemmen@triton-weesp.nl
mailto:diplomazwemmen@triton-weesp.nl
mailto:diplomazwemmen@triton-weesp.nl
mailto:diplomazwemmen@triton-weesp.nl
mailto:diplomazwemmen@triton-weesp.nl
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Triton 1 met verlies winterstop in 

De vele onbenutte kansen was de reden van het verlies van Triton afgelopen zondag.  

Tegenstander de Reuring ging veel beter met de kansen om wat leidde tot een 5-7 overwinning voor de gasten. De heren van Triton gingen vanaf  

het begin van de wedstrijd slordig om met de vele gecreëerde kansen, slappe schoten op goal of recht op de keeper, zorgden voor weinig gevaar.  

Vooraf gemaakte afspraken werden niet nagekomen waardoor de gasten geen moment in gevaar zijn gekomen.  

Ruststanden waren 1-2, 2-4, 4-6 en een 5-7 eindstand.  

 

Op 9 januari speelt Triton de eerste wedstrijd van de tweede seizoenshelft, de Weespers ontvangen dan De Vaart in het Weesper Victoriabad.  

 

 

 

 

Waterpolo 
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Triton H1 (Heren) 1e klasse A 
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Triton H2 (Heren) 3e klasse B 



WZ & PC Triton Flitsen ©2015 

Triton Da1 (Dames) 4e klasse B 

Terug naar home 
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Hoi!  

Ik ben Carine en ik zwem alweer heel wat jaren bij Triton, 

begonnen bij diplomazwemmen en toen doorgestroomd  

naar wedstrijdzwemmen.  

Ik werk in Hilversum bij het Zandkasteel, een opvang voor  

kinderen met een verstandelijke beperking. Afgelopen juni  

ben ik afgestudeerd en ben nu op zoek naar baan in mijn  

eigen vakgebied. Dat is namelijk iets heel anders,  

interieurstyliste. Daarom ben ik nu ook betrokken bij de  

verbouwing van het clubhuis.  

Vanaf het begin ben ik betrokken geweest bij het opstarten  

van trainingen voor mensen met een beperking. De groep is  

in korte tijd enorm gegroeid. Super leuk!  

Iedereen is op zijn eigen niveau aan het trainen en doet goed 
zijn best.  

Tot zover mijn voorstellen, tot snel in het zwembad! 

 

Carine Veldhuisen 

 

Zwemmen met een beperking 
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Onderlinge wedstrijden worden gehouden op vrijdag 29 
januari en vrijdag 5 februari. Nadere informatie (tijden en 
waar) horen jullie snel. De jaarlijkse familie-estafette wordt 
gehouden aan het einde van het seizoen. Voor dit 
evenement zijn leuke plannen.  
Hierover dus later meer.  

Ja ja, wat was het jaarlijkse marathonfestijn weer gezellig.  
12 teams en hééél vééél deelnemers. Geweldige opkomst. 

 

Commissiepraatje 

Wie heeft de beste persoonlijke prestatie  

neergezet in 2015? 
 

Zondag 3 januari om 9:30 uur - na de  

training weten we het, want dan is er  

weer de uitreiking van de PR-bekers !!! 
 

De uitslag is bekend, de bekers zijn  

gegraveerd en de oorkondes liggen klaar.  

En nu maar wachten in spanning.  

Stand competitie? Een mooie 7e plaats. Maar dat kan 
natuurlijk hoger, dus allemaal een extra beetje 
energie erbij en misschien schuiven we dan een 
plaatsje op. 17 januari is ronde 3. 

 Dit is een 
verplichte 
wedstrijd! 

 
KNZB diskwalificatiecodelijst? Dit schrijft de KNZB daarover: 
Bepalingen over zwemslagen gaan voor op de algemene 
bepalingen d.w.z. zaken die volgens de omschrijvingen bij de 
slagen ‘geoorloofd zijn’ kunnen niet leiden tot 
diskwalificatie. Met ander woorden: “als je het goed doet, 
dan krijg je ook geen dis”. 
De KNZB zegt ook: Bij twijfel – “voordeel zwemmer” en bij 
onduidelijkheid gaat het reglement voor op deze 
diskwalificatiecodelijst.  
Deze diskwalificatiecodelijst staat ook op de site van 
wedstrijdzwemmen. Even aanklikken en je krijgt de officiële 
codelijst van de KNZB. 
Kijk maar eens op deze lijst en zorg dan dat je die codes niet 
krijgt na een wedstrijd. 
  

2015 laten we bijna achter ons en we gaan van 2016 een bijzonder 
jaar maken. Vanuit de commissie wedstrijdzwemmen wensen wij jullie 
allemaal een fantastisch nieuwjaar toe! 
 

Vuurwerk? Alleen als je het veilig 

afsteekt!  Een veiligheidsbril?  
Héél stoer en héél verstandig!  

Een hele fijne jaarwisseling gewenst 
Veel groeten 

Marcel 

Wie? 

De wedstrijden in januari 2016 
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Minioren deel 2  

Minioren deel 2 was op 13 december 2015. Op die dag was er ook een  

sprintwedstrijd. Ik ben naar de minioren wedstrijd gegaan.  

 

We waren met een heel klein groepje. Ik mocht Jessica meehelpen, dat  

was erg leuk om te doen. Laura, Tara en Pop wilden Jessica ook heel  

graag meehelpen. Zij hebben ook wat tijden geklokt. Ik ging de kinderen  

wegsturen en ik moest ook de tijden klokken.  

 

Zelf moest ik 200 meter vrije slag zwemmen. Mijn tijd was 3.10. ik heb  

7 seconden PR. Deze wedstijd had Nienke de meeste PR’s. Ze had  

namelijk 10 seconden PR. 

 

Groetjes, Mila 
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Foto-verslag Peter’s Cup 

Triton is knap 2e geworden!! Meer foto’s vind je hier. 

https://plus.google.com/photos/108677639031199249940/albums/6231033653555051249?gpinv=AMIXal8T1E--FPFzaZViQ-sfIQJGQVT1WKQ17QKLuxPzufI8eZE4SZiTl2uc8vq7XInqQN_yO_1wAosJbumZOmlz4UZtQOoABCJtbhugG8cKAsJrzGLRvsg&cfem=1&authkey=CMj7xrvcztKOhwE
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Verslag van alweer de vierde wedstrijd van het ZMC met wederom een  

afwisselend programma van sprintjes en langere afstanden waaronder  

de 400 wissel. 

 

Er werd gestart met de 100m vrij. Angela en Paul startten in dezelfde  

serie waarbij Angela het uiteindelijk won met een tijd van 1.05.81 Dit  

was een pr., een eerste plaats en dus een zeer goede start van haar. 

Paul kon tevreden zijn met zijn tijd en ook Tim haalde een eerste plaats. 

 

Hierna kwam het zwaarste onderdeel van het programma: de 400 wissel  

waar Paul en Tim lieten zien hoe goed getraind ze zijn waardoor ze  

prima resultaten konden neerzetten. 

 

Op het sprintnummer de 25 m. vlinder zwom Caroline een PR en was  

Jennifer tevreden met haar tijd. Ellen en Francine zwommen met grote  

inzet maar helaas met matige puntenwinst.  

 

Gelukkig had Ellen niet veel later een dame gevonden die haar een  

speciale oppep en relax-massage zou geven. Wat zou dat betekenen  

voor haar zwemtijden? 

 

 Ook Jennifer wilde deze dag graag punten scoren voor haar  

 sprintklassement. Daarbij moesten haar Japanse meidoorn turbo  

 koekjes het verschil maken! 

 

 We zouden zien… 

  

Masterwedstrijd Lelystad 
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En jawel op de 25 m. vrij haalde Jennifer haar zes punten binnen, was  

er een eerste plaats en PR voor Caroline en kon Francine met een  

tweede plaats en een mooie tijd tevreden zijn. 

 

En Ellen liet met een tijd ruim onder haar inschrijftijd op de 100m rug  

zien dat trainen loont en dat de massage goed had gedaan. 

 

Caroline wilde op dit onderdeel goed scoren en probeerde haar rug  

keerpunten op advies van Angela te verbeteren met een langere  

onderwaterfase. Het resultaat was een mooie scherpe tijd op de 100 m. 

Tim haalde hier ook wederom een eerste plaats. 

 

Op het een na laatste nummer de 50 m. school zwom Angela een  

prachttijd van 40 sec. Alweer een eerste plaats en een PR. De PR-beker  

kan niet lang uitblijven zo Angela! 

 

Paul kon tevreden zijn met zijn tijd op de 50 school en ook Francine  

zwom een prima tijd en was zelfs iets sneller dan Jennifer. 

 

Jennifer liet het hierbij niet zitten en bij het laatste onderdeel de 4 x 50  

wissel estafette zou ze revanche nemen door daar op de schoolslag haar 

 tijd te verbeteren. De andere dames Caroline, Angela en Francine  

 zwommen ook prima waardoor de estafette met een PR  

 afgesloten kon worden. Een prima prestatie dus! 

 

 Al met al was het een gezellige, afwisselende wedstrijd met prima  

 resultaten. Dat belooft wat voor de komende wedstrijden,  

 waaronder ook het NK (eind januari) en het EK (eind mei)!! 

 

 Francine 

 

Masterwedstrijd Lelystad 
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EK London 2016 

Vijf maanden 
tot de start! 

Inzwemmen op het onmk  

Trainingen in het Victoriabad 
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In het nieuwe jaar gaan we  allemaal weer met nieuwe energie van start. Op zondag 3 januari 2016, na de training is al de PR-beker uitreiking.   

Spannend…. Wie zou per leeftijdscategorie dit jaar z’n / haar PR het meest verbeterd hebben? 

Ook staan er in het nieuwe jaar weer heel wat wedstrijden op het programma. Hieronder een overzicht van de wedstrijden voor de komende 3  

maanden. Nog even aandacht voor de Onderlinge Wedstrijden: deze vinden plaats op vrijdag 29 januari en vrijdag 5 februari.  

De familie-estafette wordt aan het eind van het zwemseizoen gehouden . Daarover krijgen jullie t.z.t. bericht. 

 

 

 

Wedstrijdagenda 

Datum  Waar  Wedstrijd  Voor wie  

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

10-01-2016  Hoofddorp  Winterkampioenschappen  Degenen met limiet  

17-01-2016  Bussum  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  

29-01-2016 Weesp Onderlinge wedstrijden 1 Hele wedstrijdploeg 

05-02-2016 Weesp Onderlinge wedstrijden 2 Hele wedstrijdploeg 

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+  

Terug naar home 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjXmOLvqoTKAhUFAA8KHdmEBOwQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.twoten9.com%2F515-happy-new-year-2016-images-1.html&bvm=bv.110151844,d.ZWU&psig=AFQjCNEeNfSBTgx_qGnP7eBrelATB4vuOQ&ust=1451590687661363
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Verjaardagen 

Terug naar home 

JANUARI 

1 Robert van der Hulst 

1 Marieke  Mateman 

2 Tara de Rooij 

5 Bianca  Buis 

10 Louise de Haan 

11 Tjalle  Aalbers 

11 Rosan  Honing 

14 Eva  Motshagen 

14 Katja  Wiedijk 

15 Patricia van Arnhem 

16 Dylan van Elswijk 

16 Robert  Philipsen 

17 Nienke  Aalbers 

17 Josephine  Schopman 

18 Annika  Duijn 

20 Karin  Costello-Ruijgrok 

25 André  Bierwolf 

25 Li-Anne  Verweij 

27 Mark  Bunnik 

29 Nieske  Veldhuisen 

31 Mattie  Dapper 

31 Martine  Gevaerts 


