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De Flitsen van februari 2015 

• Aankondiging ALV op 25 maart 2015 

• Clubweekend 2015! 

• Help Triton met uw lege flessen! 
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Beste leden,  

 

En dan blijkt dit opeens mijn laatste Bestuurshoek in de Flits van Triton  

te zijn. Begin dit jaar heb ik besloten om, na 7 jaar in het bestuur  

van Triton gezeten te hebben, er mee te stoppen. Niet omdat ik het niet 

meer met plezier deed, maar meer omdat ik gemerkt heb dat het niet 

meer te combineren was met mijn drukkere baan, gezinsleven en  

andere activiteiten.  

 

Daarnaast heeft ook Lambert Morsink besloten te stoppen met zijn  

functie van penningmeester in het bestuur. Op de ALV van 25 maart a.s. 

treden dus zowel de penningmeester als de secretaris af en we zijn   

daarom druk op zoek naar nieuwe geschikte kandidaten. 

 

Voor Waterpolo was er ook een vacature, maar daarvoor is inmiddels  

een geschikte kandidaat gevonden, te weten Jeroen van der Vliet, die al  

enkele maanden enthousiast meedraait in het bestuur. 

 

Het zou geweldig zijn als er zich weer twee nieuwe enthousiaste  

vrijwilligers aanmelden, die een steentje willen bijdragen aan het reilen  

en zeilen van Triton. Vrijwilligers zijn broodnodig voor Triton!! 

 Zeker een goede penningmeester en secretaris, die de komende  

 jaren samen met de overige bestuursleden  het verschil willen  

 maken en onze vereniging verder willen helpen.  

 

 Helaas hebben we nog geen kandidaten gevonden voor deze  

 functies. We willen u daarom allen vragen om er eens serieus over  

 na te denken of u onze nieuwe penningmeester of secretaris wilt 

 zijn. Of kent u misschien iemand die dit heel goed zou kunnen en  

 dit ook heel leuk vindt?   

 

 We horen graag van u!  

 

 Caroline Schreuder 

  

Bestuurshoek 
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Op woensdag 25 maart 2015 vindt de jaarlijkse Algemene Leden  

Vergadering (ALV) van WZ&PC TRITON plaats.  

  

De vergadering wordt gehouden in het Clubhuis aan de Basisweg 3   

te  Weesp. Aanvang: 20.00 uur.  

  

De agenda ziet er als volgt uit:  

  

1.   Opening en mededelingen  

2.   Ingekomen stukken  

  

2014 

3.   Verslag ALV d.d. 12-3-2014 

4.   Jaarverslagen 2014 commissies en secretariaat  

5. Financieel Jaarverslag 2014  

6. Verslag Kascommissie 2014 

 

----------------------- p a u z e ------------------------------   

 

2015 

7.   Vaststelling contributies 2014/15  

8.   Vaststelling begroting 2015 

9.   Verkiezing Bestuursleden  

      Aftredend en herkiesbaar: Marcel Joukes en Robert Philipsen 

      Aftredend en niet-herkiesbaar:  Caroline Schreuder en Lambert 

 Morsink 

10.  Verkiezing Kascommissie 2015  

 

Kandidaten voor Bestuur en Kascommissie kunnen zich aanmelden bij  

de Secretaris.  

  

11.  Vooruitblik seizoen 2015/16 

12.  Rondvraag en sluiting  

  

(Ingeval van stemming mogen alle leden stemmen die ten tijde van de  

vergadering niet zijn geschorst. Het stemrecht van een juniorlid geldt  

als 1 en van een seniorlid als 5.)  

  

 

Noteert u alvast deze vergadering in uw agenda?  

  

Caroline Schreuder (secretaris) 

Aankondiging ALV 2015 
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Nieuws en mededelingen 

Sinds februari 2015 verwelkomen wij als nieuw lid: 

 

• Rick van den Heuvel  

• Pjotr van Veen  

• Jan Ottenhoff  

• Nils Ottenhoff  

• Mijntje de Vries  

 

 

 

 

 

 

 

 

De Flits van maart 2015 verschijnt in week 14.   

De kopij hiervoor kunt u tot uiterlijk donderdag 26 maart 2015  

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

 

Terug naar home 

Gezocht: 
Zoals jullie hebben kunnen lezen zullen twee  
bestuursleden aftreden tijdens de Algemene 
Ledenvergadering van Triton op woensdag  
25 maart a.s. Dat zijn onze penningmeester 
Lambert Morsink en onze secretaris Caroline 
Schreuder.    
  
Vrijwilligers zijn broodnodig voor Triton. Bent 
ú onze nieuwe penningmeester of secretaris? 
Of kent u iemand die één van deze functies 
goed zou kunnen uitoefenen? Meld het ons! 

mailto:redactie@triton-weesp.nl
mailto:redactie@triton-weesp.nl
mailto:redactie@triton-weesp.nl
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  We organiseren weer een fantastisch leuk clubweekend!  

  Ga je ook weer mee? 
 

  Het clubweekend is van vrijdag 29 mei t/m zondag 31 mei. 

  We gaan naar Costa del Zeumeren in Voorthuizen. Het is een mooie accommodatie met een groot meer  

  en een sportveld voor de deur! 
 

Dit jaar is het thema “schateiland”, het zit er vol met piraten, papegaaien en natuurlijk heel veel schatten.  

Heb jij piratenkleren of andere spullen die je goed kunt gebruiken op een schateiland? Neem het allemaal mee!!! 
 

Ben je geboren in 2009 of eerder, dan mag je mee op clubweekend. Inschrijven doe je door het ingevulde formulier in te leveren bij Tim Bunnik 
of bij de baddienst. Je kunt het formulier ook mailen naar: evenementen@triton-weesp.nl 

 

Het formulier graag uiterlijk inleveren op 25 april!! 

De kosten voor het clubweekend bedragen € 45,- per persoon. Dit bedrag wordt automatisch van uw rekening afgeschreven. 

Wilt u ons helpen om de kinderen naar Voorthuizen te brengen met de auto op vrijdagavond?  

U kunt dit aangeven op het inschrijfformulier. 

Terug gaan we met de bus. We verzamelen om 17.45uur bij het clubhuis en op zondag zijn we  

rond 18.00uur weer terug en kunt u daar uw kinderen weer ophalen. 

 

Indien u nog vragen heeft over het clubweekend dan kunt u contact opnemen met Tim Tames. 

Tel: 0641062243 

Email: tbm.tames@gmail.com 

Clubweekend 2015 

mailto:evenementen@triton-weesp.nl
mailto:evenementen@triton-weesp.nl
mailto:evenementen@triton-weesp.nl
mailto:tbm.tames@gmail.com
mailto:tbm.tames@gmail.com
mailto:tbm.tames@gmail.com
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      Inschrijfformulier clubweekend 2015  (uiterlijk inleveren op 25 april)  
 
Voornaam + achternaam:……………………………………………………………………………………………………… 
Adres:……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Postcode + woonplaats:………………………………………………………………………………………………………… 
Telefoonnummers(ouders): 06-………………………………… & thuis:………………………………………........ 
E-mailadres:…………………………………………………………………………………………………………………………… 
E-mailadres kind(ivm nieuwsbrief):……………………………………………………………………………………….. 
Geboortedatum:………/………/………   jongen / meisje 
Ik zit in groep/klas:………………………………………………………………………………………………………………... 
Ik ben: groter / kleiner dan 1.35m & ik heb: wel / geen stoelverhoger 
Ik zou graag op de kamer willen slapen bij:………………………………………………………………............... 
*Er is geen garantie dat dit lukt, we proberen er wel rekening mee te houden 
 
Medische informatie 
Allergieën:……………………………………………………………………………………………………………………………… 
Medicijnen:…………………………………………………………………………………………………………………............ 
*Medicijnen inleveren bij de kampleiding met gebruik en instructie  
Andere bijzonderheden, zoals dieet/vegetarisch/gedragsproblemen:…………………...……………... 
 
Vervoer 
Indien u wilt wegbrengen op vrijdagavond  
Naam:……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Hoeveel kinderen kunt u, inclusief uw eigen kinderen vervoeren? ……… kinderen                                                                  
 
Betaalwijze 
Het verschuldigde bedrag (€ 45,- p.p) voor het clubweekend zal door middel van automatische incasso van het rekeningnummer 
worden afgeschreven wat bij ons bekend is.  
 
Handtekening:        Plaats, datum: 

Clubweekend 2015 
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Mevrouw Van Schooten kennen we allemaal.  

Vanwege haar jarenlange diensten binnen Triton is een 

aantal jaren geleden de Mevrouw Van Schooten bokaal  

in het leven geroepen. De bokaal is de afgelopen jaren  

o.a. gekoppeld aan een wedstrijd onderwaterzwemmen  

en aan het marathonzwemmen.  

 

Het winnende team won deze wisselbokaal.  

 

 

 

 

 

 

 

Als nieuwe evenementencommissie vinden wij het leuk  

om bij deze bokaal steeds een nieuw evenement te gaan  

bedenken. Dit zal ieder jaar anders zijn en ook de  

doelgroep zal ieder jaar veranderen. 

 

We zijn al druk bezig met de voorbereidingen van het  

evenement, dus ik zou zeggen: 

“Hou je mail, de site en de Flits in de gaten!!” 

Mevrouw Van Schooten bokaal 
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Beste zwemmers en zwemsters, 

  

Zoals jullie weten organiseert Triton ieder jaar weer een heel leuk en gezellig clubweekend voor haar leden.  

We proberen met activiteiten op een leuke en simpele manier geld voor het clubweekend bij elkaar te  

krijgen om voor iedereen de kosten zo laag mogelijk te houden. 

 

We hebben een heel leuke en makkelijke actie bedacht, namelijk het inzamelen van lege statiegeldflessen. 

Verzamel zoveel mogelijk lege statiegeldflessen.  

Vraag je opa en oma, tante, buren en vrienden om de flessen voor je te bewaren. Neem ze op zaterdag mee naar het zwembad en lever ze in  

bij de baddienst in de hal. Je mag de flessen ook inleveren bij je wedstrijd- of waterpolotraining. 

 

Als je in 1 keer minimaal 10 lege flessen inlevert dan hebben we een leuke verrassing voor je. 

 

Inleveren kan tot en met zaterdag 18 april. 

 

Jij doet toch ook mee!?!? 

De grote LEGE flessenactie 

Terug naar home 
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Triton 1 verslaat nummer twee, de Fuut! 
 
Door goed en vooral fel spel heeft Triton de volle buit in huis  
kunnen houden, dankzij  een 6-5 overwinning op nummer twee  
De Fuut. Beide teams waren zeer aan elkaar gewaagd en beide  
teams maakten aanspraak op de overwinning, maar uiteindelijk  
was het Triton die aan het langste eind trok. 
 
De Fuut heeft het grootste deel van de wedstrijd op voorsprong  
gestaan, maar Triton wist zich iedere keer terug te vechten.  
 
In de laatste minuut wist Triton het winnende punt op het  
scorebord te zetten. Door goed veel te bewegen en te blijven  
zwemmen kon spits Jeroen van der Vliet met regelmaat voor  
de goal verschijnen. Hij heeft dan ook alle doelpunten voor zijn  
rekening genomen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Triton 1 walst over aartsrivaal Otters 
  
De streekderby tussen Triton en De Otters het Gooi uit Bussum 
werd met maar liefst 11-4 beslist in het voordeel van de 
Weespers! Vanaf het begin werd direct duidelijk gemaakt dat de 
bezoekers niets te zoeken hadden in Weesp. Door een ijzersterke 
verdediging lieten de Weespers vanaf het begin geen steek 
vallen. Een snelle overschakeling naar de aanval zorgde voor veel 
gevaar en doelpunten voor Triton. 
 
Na een 2-0 voorsprong na het eerste kwart en een 3-1 na het 
tweede kwart, gingen de Weespers sneller spelen. Bij elke 
verdedigende overname werd het spel snel verlegd naar de 
aanval, wat voor veel gevaar en doelpunten zorgde. Na het derde 
kwart stonden de Weespers dan ook op een 8-3 voorsprong. De 
Otters lieten de moed dan ook zakken en Triton zorgde voor een 
11-4 einduitslag.  
 
Triton stijgt hierdoor naar de vijfde plaats op de 
ranglijst en neemt definitief afscheid van de achterhoede. 
Ewout van Heiningen scoorde 3 keer, Rob Mooijman, Paul 
Duijn en invaller Jasper Versteeg scoorden 2 keer en Walter 
Pouw en Marcel Koenders maakten de doelpuntenreeks 
compleet. Volgende week komt de ongeslagen (en  reeds kampioen) 
De Futen op bezoek in Weesp. 

Waterpolo verslagen 

http://www.clipartbest.com/clipart-4T9Eaexrc
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Stand Triton 1 



WZ & PC Triton Flitsen ©2015 

Stand Triton 2 
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Plek; Doelpunten Heren1; Aantal; Plek; Persoonlijke fouten Heren1; Aantal; 

1. J. van der Vliet 32 1. P. Duijn 24 

2. P. Duijn  16 2. C. Visser 12 

3. W. Pouw 15 3. R. Mooijman 11 

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

1. J. Versteeg 31 1. J. Versteeg 15 

2. C. Muhl 14 2. R. Duijn 12 

3. M. Putter 12 3. D. Doornbos 8 

Wedstrijdkalender 

Komende wedstrijden;     

Triton 1 De Snippen 1 07-03-2015 20:30 

Triton 2 De Meeuwen 1 07-03-2015 21:30 

De Vaart 1 Triton 1 14-03-2015 19:15 

De Vaart 2 Triton 2 14-03-2015 20:15 

Triton 1 Aquarijn 1 21-03-2015 20:30 

Triton 2 AZ&PC – de Amer 8 21-03-2015 21:30 

De Aalscholver 1 Triton 1 28-03-2015 19:15 

Watervlo 3 Triton 2 28-03-2015 19:00 
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Sponsors waterpolo 

Terug naar home 
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Hallo allemaal, 

  

Wat is er weer hard gezwommen tijdens de onderlinge wedstrijden!  

Ook zo benieuwd naar de uitslag? Kom dan zondag 15 maart na de  

training naar het clubhuis, vanaf 9.30 uur is de prijsuitreiking en wordt  

bekend gemaakt wie de nieuwe clubkampioenen zijn. 

 

Zondag 1 februari was ook de familie-estafette die, zoals bekend, is  

gewonnen door familie Van der Zee. Zij hebben de nieuwe beker in  

ontvangst genomen. De oude beker was helaas gesneuveld, maar  

gelukkig hebben we een andere mooie beker hiervoor kunnen vinden,  

waarop ook  nog de familie Konijn als winnaar van 2013 wordt vermeld.  

Tevens waren er prijzen voor de families Horstman, Varkevisser en  

Luursema, met dank aan de Spar. 

  

In maart staan er weer enkele wedstrijden op de agenda, een minioren  

wedstrijd en twee keer de competitie. De laatste competitie op  

29 maart wordt gezwommen met alle zes verenigingen (in Hoofddorp in  

een 8-banen bad). Met als afsluiting natuurlijk de 8 x 50 vrij! We staan  

nu 6e in het klassement, zal dat nog verbeterd worden? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 In de vorige Flitsen hebben jullie onze oproep voor een reserve  

 speaker kunnen lezen. Nog even als aanvulling: het gaat alleen om  

 het speakeren tijdens een wedstrijd die door Triton wordt  

 georganiseerd, dus het zal gaan om ongeveer drie wedstrijden per  

 seizoen. Lijkt het je leuk om dit te doen en hiervoor tips van Piet  

 van Schooten te krijgen? Laat het ons weten. 

Commissiepraatje 
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Tot slot de PR-pot, we hebben de balans opgemaakt van dit seizoen,  

vanaf september t/m de onderlinge wedstrijden. Er is elke keer hard  

gezwommen, in totaal zijn er ruim 400 PR’s gezwommen, waarmee het  

bedrag uitkomt op € 19,40. Dit bedrag zal in maart geïnd worden.  

 

De opbrengst wordt gebruikt om tijdens het trainingsweekend leuke  

dingen te doen. 

 

Hiernaast kunnen jullie zien hoeveel PR’s er per wedstrijd zijn  

gezwommen. 

  

Sportieve groet,   

 

Joke 

Commissiepraatje 

datum plaats aantal PR's bijdrage

2014-2015 MAX € 3

27-sep ZMC deel 1 2 0,10

28-sep LAC deel 1 11 0,55

5-okt Minioren deel 1 26 1,30

25-okt ZMC deel 2 5 0,25

26-okt Competitie deel 1 58 2,90

2-nov LAC deel 2 11 0,55

16-nov Competitie deel 2 41 2,05

23-nov Minioren Club Meet 9 0,45

30-nov ZMC deel 3 2 0,10

30-nov Regio-estafette 7 0,35

7-dec Clubkamp. De Futen 2 16 0,80

14-dec Minioren deel 2 18 0,90

14-dec Sprintwedstr. 19 0,95

20-dec ZMC deel 4 7 0,35

10-jan ZMC deel 5 4 0,20

11-jan Winterkamp. 16 0,80

18-jan Competitie deel 3 48 2,40

23/25-01 ONMK korte baan 1 0,05

25-jan Minioren deel3 27 1,35

30 jan/1 feb Onderlinge wedstrijden 90 3,00

418 19,40
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Op vrijdag 30 januari en zondag 1 februari werden de Onderlinge  

wedstrijden gezwommen. Altijd spannend, vooral voor onze nieuwe  

wedstrijdzwemmers!  

 

Beide wedstrijden werden dit keer in het Victoriabad gezwommen. 

Op vrijdag stonden de vlinderslag en de rugslag op het programma.  

Vooral de vlinderslag is altijd een zwaar nummer. De allerjongste  

zwemmers hoefden daarom niet de 100 meter vlinderslag te zwemmen,  

maar slechts 25 of 50 meter.  

 

Op zondag stond de schoolslag en de vrije slag op het programma. Er is  

goed gezwommen  met veel PR’s. De uitslagen houden we alleen nog  

even geheim totdat we de prijsuitreiking hebben gehad. Anders kan  

iedereen precies uitrekenen wie er gewonnen heeft.  

 

De prijsuitreiking vindt namelijk plaats op zondag 15 maart, na de  

training. Zorg dat je erbij bent! 

 

Dit jaar hadden we als afsluiting ook weer de superleuke en  

superspannende familie-estafette!  Een groot aantal families deed mee,  

soms wel twee teams van één familie.  We zagen familieleden uit elke  

 leeftijdscategorie . Zo was het mooi om te zien dat in de eerste  

 serie oma Thea en oma Anneke met hun kleindochter / kleinzoon  

 mee zwommen, maar ze al bijna niet meer konden bijhouden. 

 

 Helaas kon de familie Konijn niet meedoen door ziekte. Jammer,  

 want ze hadden vast alles op alles gezet om hun titel te  

 verdedigen. Hopelijk zijn ze er volgend jaar wel weer bij. 

  

 We hebben dus weer een nieuwe winnaar in 2015 en het verschil  

 met de nummer 2 was minimaal: De familie Van der Zee is dit jaar 

 winnaar geworden van de familie-estafette!  

 Gefeliciteerd!! 

 

 Benieuwd naar de volledige uitslag?  

 Bekijk dan hier de uitslag van de familie-estafette 2015. 

 

  

Verslag Onderlinge Wedstrijden 

NIET VERGETEN: 
De prijsuitreiking van de onderlinge 
wedstrijden is op zondag 15 maart,  
9.30 uur in het clubhuis! 

http://www.triton-weesp.nl/UserFiles/File/Wedstrijdzwemmen/Overig/2015/Familie-estafette 2015_Uitslag.pdf
http://www.triton-weesp.nl/UserFiles/File/Wedstrijdzwemmen/Overig/2015/Familie-estafette 2015_Uitslag.pdf
http://www.triton-weesp.nl/UserFiles/File/Wedstrijdzwemmen/Overig/2015/Familie-estafette 2015_Uitslag.pdf
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Foto’s Onderlinge Wedstrijden 
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Op zondag 8 februari werden de Sprintkampioenschappen gezwommen.  

Voorheen werden deze wedstrijden altijd in Hilversum gezwommen en  

dat duurde de hele dag, omdat ‘s morgens de series werden  

gezwommen door de oudere wedstrijdzwemmers, die zich daarin  

konden plaatsen voor de finales aan het eind van de middag.  

Tussendoor zwommen de minioren dan hun Sprintkampioenschappen.  

 

Dit jaar werden de wedstrijden in het nieuwe 8-banenbad in Hoofddorp  

gezwommen, zonder aparte series en met elektronische  

tijdwaarneming! Daardoor kon de wedstrijd in veel kortere tijd  

gezwommen worden. Helaas bleek er een communicatiestoornis tussen  

de laptop waarop het programma stond en het elektronische  

tijdwaarnemingssysteem, zodat de eerste programma’s gewoon met   

handgeklokte tijden werden gezwommen.  Maar gelukkig, bij  

programma 3 deed het systeem het eindelijk, waardoor de uitslagen  

ook een stuk sneller bekend werden.  

 

Er is goed gezwommen door de Tritonzwemmers. Er werden vele  

mooie PR’s gezwommen én ook een aantal medailles gewonnen!   

 

Topscorer is Nick: 3x goud met seconden voorsprong op zijn 

 concurrenten! 

 Een selectie van de overige medailles:  

 - Anna Morsink: 3x zilver  

 - Lianne Schoonderwoerd: 1x goud 1x zilver 1x brons  

 - Nienke Verschuren: 1x goud 2x zilver  

 - Julien Luursema: 1x zilver 1x brons  

 - Nienke Aalbers: 1x zilver 1x brons  

 - Jasper Morsink: 2x brons  

 - Tjalle Aalbers: 1x brons  

 - Marieke Gorter: 1x brons  

 - Michelle Warta: 1x brons  

   

 Lars van der Zee werd 4e op de 50 vlinder met slechts enkele  

 honderden van een seconde achter brons én zilver.  

   

 Jammer genoeg twee keer een DIS: voor Quinten (vlinder) en Anna  

 Hin (school).  

 

 Grootste PR verbetering was voor Richard Veltkamp. Hij ging op de  

 50 vlinder van 45 naar 36 seconden.  

 

 Op de website zijn de uitslagen te vinden en de foto’s van deze 
wedstrijd.  

Verslag Sprintkampioenschappen 

http://www.triton-weesp.nl/UserFiles/File/Wedstrijdzwemmen/Wedstrijden/2015/Uitslagen/Totaal/2015-02-08=Hoofddorp-SprintKampioenschappen-Uitslag.pdf
http://www.triton-weesp.nl/view.do?pageId=73
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Foto’s Sprintkampioenschappen 
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Op zondag 15 februari was er weer een LAC-wedstrijd. Triton had dit  

keer de organisatie, dus er waren veel vrijwilligers van Triton bij  

aanwezig, zoals kamprechters, klokkers, mensen achter de jurytafel,  

een speaker, mensen bij de valse startlijn, programmaverkopers en  

kaartjeslopers. Allemaal heel hartelijk dank voor al jullie hulp!! 

 

Dit keer stonden de volgende afstanden op het programma: 

- 200 wissel minioren 

- 400 wissel heren 

- 400 vrij minioren 

- 800 vrij minioren 

- 1500 vrij dames 

- 200 vrij dames 

 

Het was een mooie strijd met sterke en helaas ook wat minder sterke  

prestaties.  

 

• Zo zette Tjalle een prima eerste tijd neer op de 400 wissel.  

• Mila verbeterde haar tijd met 75 seconden op de 800 vrij!! 

• Nick nam weer een hap af van zijn oude tijd op de 200 wissel.  

• Tim was toch nog net winnaar op de 400 wissel in een tijd in de 

 buurt van de inschrijftijd.  

• Lars van der Zee verbeterde zich bescheiden op 400 wissel. 

• Niels verbeterde zich met 10 seconden op de 400 wissel ondanks 

 astmatische hinder. Heel knap! 

• Thom begon voorzichtig op 400 wissel, maar vond het eigenlijk  

 best te doen, maar niet vaker dan 1x per jaar. 

• Marieke verbaast zichzelf op de 2000 vrij met 31:35. Mooie  

 prestatie! 

• Susan (onze diesel) kende op de 2000 vrij helaas toch best veel  

 verval.  

• En jammer van de DIS van Quinten op de 400 wissel. Hopelijk 

 volgende keer beter!  

 

 De totale uitslagen en  

 de Triton-uitslagen zijn  

 weer de vinden op 

 de website. 

 

 

Verslag LAC 3 

http://www.triton-weesp.nl/UserFiles/File/Wedstrijdzwemmen/Wedstrijden/2015/Uitslagen/Totaal/2015-02-15=Hoofddorp-LAC-3-Uitslag.pdf
http://www.triton-weesp.nl/UserFiles/File/Wedstrijdzwemmen/Wedstrijden/2015/Uitslagen/Triton/2015-02-15=Hoofddorp-LAC-3-Uitslag-Triton.pdf
http://www.triton-weesp.nl/UserFiles/File/Wedstrijdzwemmen/Wedstrijden/2015/Uitslagen/Triton/2015-02-15=Hoofddorp-LAC-3-Uitslag-Triton.pdf
http://www.triton-weesp.nl/UserFiles/File/Wedstrijdzwemmen/Wedstrijden/2015/Uitslagen/Triton/2015-02-15=Hoofddorp-LAC-3-Uitslag-Triton.pdf
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Heerenveen, een zwembad waar snelle tijden gezwommen kunnen worden en sinds kort met elektronische tijdwaarneming. 

We beginnen met de 100m vlinder voor Janine, onder de 1.30 is het doel, 1.27 is het geworden! Daarna de 400m wissel, Jennifer zwemt rustig,  

ontspannen en hop, 3 seconden van haar tijd af. Hierna is Esther aan de beurt, ook een PR van 9 seconden, de dames van 1984 zijn op dreef! 

Als laatste nog een man die de 400m wissel zwemt met een eindtijd van 5.01, dat redden de dames van 1984 nog net niet.  

Na deze zware afstanden is het tijd voor de 50m vrij, Ellen en Lambert zwemmen zichzelf naar een 2e en 4e plaats. Hierna is de 1 baan vlinder,  

waar Jennifer, Esther en zelfs Tim aan meezwemmen, ondanks dat er een startblok is, helaas geen PR bij deze drie. 

Aan het einde was er de estafette, leuk om te zien dat de overnametijden werden genoteerd, Esther had 0.15, Paul 0.21 en Lambert 0.44. 

Deze keer geen foto’s van de zwemmers in het water, maar op de kant, want wij masters, zijn natuurlijk een zelfsturend team. We coachen en  

supporteren onderling. 

 

        Groeten, Esther 

 

Masterwedstrijd Heerenveen 
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Bijgaand het overzicht van de wedstrijden die de komende maanden op het programma staan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    Heel veel succes bij de wedstrijden!!! 

Wedstrijdkalender 

Terug naar home 

08-03 Almere-Stad Competitie deel 4  Hele wedstrijdploeg 

22-03 Hilversum Minioren deel 4  Minioren en junioren 

22-03 Amersfoort ZMC deel 7  Masters 20+ 

29-03 Hoofddorp Competitie deel 5  Hele wedstrijdploeg 

12-04 Hoofddorp LAC deel 4  Geïnteresseerden 

19-04 Hilversum Minioren deel 5  Minioren en junioren 

19-04 Alkmaar ZMC deel 8  Masters 20+ 

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 

Maart  
 
 
 
 

 

1 Lindon Dashorst 
2 Rosalie Schouten 
3 Tim Tames 
6 Peter Warta 
9 Isabel Verheul 
13 Alicia  Giacomini 
14 Louise Zierleyn 
16 Rick van den Heuvel 
17 Nils Ottenhoff 
17 J. Robijn-Verkerk 
17 Kamal  Shirbaz 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
18 Sophie Janssen 
18 Alice de Jongh-van Loon 
20 Sanna Reurekas 
21 Roos van den Toorn 
22 Tamara Shirbaz 
23 Patrick Kaale 
24 Rob Mooijman 
26 Remco Joukes 
27 Rosalie van der Meer 
28 Ria Bosma-Ruiter 
29 Thea Renzenbrink-Stoop 
 

 

Terug naar home 


