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De Flitsen van januari 2015 

• Aankondiging ALV op 25 maart 2015 

• Verslag en foto’s van Champagnetoernooi 

• Verslag afzwemmen 

• Weer een jeugdcommissielid stelt zich voor 
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Beste leden van WZ&PC Triton, 

 

 

Het nieuwe jaar is alweer van start gegaan en daar horen natuurlijk goede voornemens bij. Wij nemen aan dat iedereen die heeft en dat we met 
z’n allen er voor gaan zorgen dat óók  2015 weer een fantastisch en vooral sportief jaar gaat worden. 

 

In 2015 staan er behoorlijk wat punten op de actielijst van het bestuur en de commissies en we zullen er dan ook flink aan moeten werken om 
deze lijst kleiner te maken. Zaken als bijvoorbeeld “sponsoring”, “actualiseren beleidsplan”, “voorbereidingen voor de ALV”, “werving nieuwe 
leden”, “(voorbereidingen) nieuwe website”, “diverse klussen in het Clubhuis” en nog veel en veel meer.  

 

Dit kunnen de bestuurs- en commissieleden niet alleen voor elkaar krijgen. Om bestaansrecht te hebben moeten we met z’n allen (blijven) 
werken aan een gezonde vereniging en dit bereiken we alleen door met z’n allen samen te werken. Laten we de schouders er onder zetten en 
zorgen dat de doelstellingen van onze vereniging gehaald gaan worden. 

 

    

De Algemene Leden 
Vergadering (ALV) wordt 
gehouden op 25 maart.  
 
Noteer deze datum dus 
in de agenda. 

Namens het bestuur: 
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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 januari 2015 verwelkomen wij als nieuw lid: 

 

• Jason Bastis 

• Annika Duijn 

• Yochem Duijn 

• Lisa Valkenburg 

• Katie ter Veer 

• Nick ter Veer 

• Emil Boogaard 

 

 

 

 

 

 

De Flits van februari 2015 verschijnt in week 10.   

De kopij hiervoor kunt u tot uiterlijk donderdag 26 februari 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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Jeugdcommissie 

Beste Tritonners, 

  

Mijn naam is Kaylee de Vries en ik ben 17 jaar.  Ik zit sinds mijn 8e bij Triton en sinds mijn 10e zwem ik ook wedstrijden.  

Sinds begin vorig jaar ben ik lid geworden van de jeugdcommissie en sinds dit jaar gaan we kijken bij andere richtingen in de commissies. 

 

Ik koos voor de evenementencommissie, omdat ik het erg leuk vind om dingen te organiseren. 

 

Ik heb al deelgenomen aan 2 evenementen: 'zwarte pieten in het zwembad' en 'het oliebollentoernooi'. Bij het oliebollentoernooi heb ik  

voornamelijk geholpen met het bedenken van 1 à 2 spelletjes, het indelen in groepjes en het inrichten van het zwembad. Op de dag zelf 

heb ik ook geholpen! Verder zijn we nog aan het nadenken over andere evenementen. Die bespreken we dan in de volgende vergadering. 

  

Groetjes, Kaylee 

 

Terug naar home 
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Het is weer de eerste Flits van 2015, wij willen alle zwemmers en leden dan ook een gelukkig en sportief jaar toewensen!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij een nieuw jaar horen ook goede voornemens. Wie weet is één van de voornemens om wat  

voor anderen te betekenen of zelfs om vrijwilligerswerk te doen. Mocht u nu zo een voornemen  

hebben en wilt u de club helpen, wij kunnen altijd mensen gebruiken die zich willen inzetten. 

  

Dit kan door bijvoorbeeld mee te draaien als baddienst-ouder of misschien heeft u een ander  

idee waarmee u de club zou kunnen helpen. Wij staan open voor suggesties! Spreek één van de  

vrijwilligers (degenen met een blauw of wit Triton shirt) aan of stuur een mail naar  

Triton.diplomazwemmen@Gmail.com 

 

Diplomazwemmen 

mailto:Triton.diplomazwemmen@Gmail.com
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Voor deze Flits hebben we Anja Welmer gevraagd om een stukje over  

het afzwemmen te schrijven. Zij is een relatief nieuwe lesgever waar  

wij erg blij mee zijn, we hopen dan ook dat zij nog lange tijd bij onze  

vereniging zal blijven! 

  

Het afzwemmen zoals Anja het beleefd heeft: 

Een geweldige ambiance om in clubverband je diploma's te mogen   
behalen voor je plezier!  

Je hobby, die je elke zaterdag/vrijdag hebt beoefend;  

Gezellig met elkaar streven naar de ultieme uitvoering onder 
deskundige begeleiding.  

Een tomeloze inzet  door de vrijwilligers om dan op de avond der 
avonden te laten zien aan je ouders, familie, vrienden waar je het altijd 
zo druk mee hebt. 

 

In een goede georganiseerde setting is het werkelijk een gezellige  

en vooral ook een hele sociale gebeurtenis waarbij echt iedereen  

voor iedereen klaar staat om er een feestje van te maken voor het 

diplomazwemmen. De deelnemers zijn tot het uiterste gemotiveerd.  

Als je wilt weten hoe je boter, kaas en eieren op de bodem van het  

zwembad kan spelen, kan ik iedereen aanraden om zeker alle  

onderdelen in het diplomazwemmen bij Triton te blijven volgen;   

 voor ervaringen moeten jullie bij Lars en Lindon zijn!! 

 Wij willen alle afzwemmers van harte feliciteren met het  

 behalen van hun diploma’s. Ook deze ronde was er weer een  

 aantal zwemmers die hun Tritondiploma compleet gehaald  

 heeft! Niels van Hese, Thom Seinen en Koen van der Zee, onze  

 speciale felicitaties voor deze heren voor het behalen van dit  

 redelijk zeldzame certificaat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diplomazwemmen 
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Uiteraard willen wij alle andere zwemmers ook feliciteren!  

Hieronder een overzicht van de afzwemmers per diploma: 

  

Zwemvaardigheidsdiploma 1: Laura van Gompel en Magali Kapetijn 

  

Stickers 1 Survival: Rosan Honing, Latoya Rebergen, Tirza de Vries,  

Madelief van Drie, Annika Duijn, Evelien van Drie, Evelien Antonis,  

Jeanno Philipsen, Tara de Rooij, Amber Vlieger en  

Samantha Jongboom 

Stickers 1 Kunst: Rosan Honing, Tirza de Vries, Madelief van Drie,  

Annika Duijn, Evelien van Drie, Tara de Rooij, Amber Vlieger,  

Samantha Jongboom, Sanna Reurekas en Nienke van Kesteren. 

Stickers 1 waterpolo: Patrick Kaale, Milou van Megen, Yunah de Wit,  

Anne Griffioen, Sanna Reurekas, Amelie, en Roy Oostenrijk 

Stickers 1 Snorkelen: Patrick Kaale, Milou van Megen, Yunah de Wit,  

Sanna Reurekas, Amelie, Lisa, Niels, en Sophia Zierleyn 

Stickers 1 Wereldzwemslagen: Nienke van Kesteren, Lisa, Niels, en  

Sophia Zierleyn 

  

 

 

Stickers 2 Waterpolo: Dennis Bos, Jacob Schep, Leon Klok, 

 Jasmijn van der Linden, Quinten van der Meer, Sterre de Vries,  

Stijn Elegeert, Mart Elegeert, Andrea Griffioen, Quinten Costello 

Stickers 2 Snorkelen: Dennis Bos, Jacob Schelp, Leon Klok,  

Eva Motshagen, Lisanne Pen en Lisette Steenman 

Stickers 2 Wereldzwemslagen: Jasmijn van der Linden,  

Quinten van der Meer, Sterre de Vries, Stijn Elegeert, Mart Elegeert,  

Andrea Griffioen, Quinten Costello, Eva Motshagen, Lisanne Pen en  

Lisette Steenman 

  

Stickers 3 Kunst:  Yannick Huydts, Mohammed El Idrissi, Rick Uding,  

Dennis Kaale, Veerle Huiberts, Joost Puijk, Annika Schellen, Jip Schellen,  

Mila Jonkvorst en Amber Jonkvorst 

Stickers 3 Snorkelen: Yannick Huydts, Mohammed El Idrissi, Rick Uding  

en Dennis Kaale 

Stickers 3 Wereldzwemslagen: Veerle Huiberts, Annika Schellen,  

Jip Schellen, Mila Jonkvorst, Amber Jonkvorst, Rosalie van der Meer  

en Bianca Oostenrijk 

 

Diplomazwemmen 
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Tritondiploma deel 1, met daarbij de tijden van het tijdzwemmen: 
                                                         100m schoolslag                                100m wisselslag 
Niels van Hese    1:28.26    1:17.76 
Thom Seinen    1:23.89    1:22.38 
Koen van der Zee   1:47.87    1:37.45 
Niels de Ruijter   1:37.77    1:30.28 
Devan Robinson   1:49.83    1:37.85 
Jisca Wiskerke    1:37.75    1:38.73 
Lea Achacha    1:44.09    1:43.99 
 
Tritondiploma deel 4, met daarbij de tijden van het tijdzwemmen: 
                                                            50m vlinder                                         50m polocrawl 
Iris Seinen    0:42.29    0:46.18 
 
Snorkelcertificaat deel 1: Diede Spel, Melisande van der Meer, Nienke van der Zee, Marieke de Rooij, Katja Wiedijk en Erik Vermeulen 
 
Snorkelcertificaat deel 4: Rick Poelwijk, Lars van der Zee en Lindon Dashorst 
 
Allemaal nogmaals van harte gefeliciteerd met het behalen van jullie diploma, op naar het volgende! 
 
Sportieve groet, 
 
Namens de commissie diplomazwemmen 
Anja Welmer & Stephan van den Akker 
  
 

Diplomazwemmen 

Terug naar home 
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Verslag Champagnetoernooi 

Op dinsdagavond 30 december 2014 hebben we weer ons jaarlijkse Champagnetoernooi 
gehouden!!  
   
De opkomst was goed. Alle teams werden ongeveer gelijkwaardig ingedeeld met 
jeugdspelers, dames en heren. Zoals altijd bij waterpolowedstrijden was het weer een 
spetterend toernooi! Op de volgende pagina’s kunnen jullie dit zien. Uiteindelijk kon er 
maar één team het beste zijn. 
 
Na afloop werd in het clubhuis nog even gezellig wat gedronken en nagepraat en werd de 
beker overhandigd aan de jongste speler van het  winnende team. 
 
Volgend jaar weer! 
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Champagnetoernooi 
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Champagnetoernooi 
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Triton 1 moet weer klap incasseren, 29-11-2014 

Voor de zesde keer dit seizoen speelde Triton gelijk. Tegen de  

Aalscholvers werd een 6-6 gerealiseerd. De wedstrijd ging lange tijd  

gelijk op en beide ploegen waren duidelijk aan elkaar gewaagd.  

Halverwege stond de stand dan ook op 2-2. In het derde part ging de  

vermoeidheid aan beide kanten parten spelen, maar werd er geen  

verschil gemaakt 4-4. Triton kreeg met een stand van 6-5 nog een  

overtal situatie wat resulteerde in een doelpunt en dus een 7-5 stand.  

Beide scheidsrechters gaven dit doelpunt, maar na protesteren van de  

coach van de tegenpartij wisten de scheidsrechters zich geen raad meer.  

Er werd besloten om de situatie over te spelen, iets wat binnen het  

waterpolo nog nooit eerder is voorgekomen. Triton protesteerde  

hiertegen maar dit werd weggewoven door de arbitrage. Triton kon dit  

keer de overtal situatie niet benutten wat nog voor een aanval van de  

Aalscholvers zorgde. Een slechte pass naar de midvoor zorgde weer voor  

balbezit voor Triton die vervolgens de partij rustig uit had kunnen  

spelen, maar de arbitrage besliste weer eens anders. Na de thuisploeg  

een terecht doelpunt onthouden te hebben besloot deze ook nog een  

strafworp aan de tegenpartij toe te kennen. Deze werd indirect benut  

wat de 6-6 eindstand opleverde.  

Doelpuntenmakers waren Paul Duijn (2x), Rob Mooijman, Walter Pouw, 

Jeroen van der Vliet en Marcel Koenders. 

 Triton kampioen gelijke spelen, 13-12-2-14 

 De waterpoloërs van Triton sloten het jaar 2014 af met een  

 gelijkspel. Tegen de Haarlemse Watertrappers werd een 4-4  

 eindstand bereikt. Voor Triton was dit alweer het 6e gelijkspel in  

 11 wedstrijden. Triton was de hele wedstrijd de betere maar de  

 vele gecreëerde kansen werden amper omgezet in doelpunten.  

 Triton heeft de hele wedstrijd voor gestaan maar zag de winst op  

 het laatste  moment toch aan hun neus voorbijgaan.   

 In de eerste helft hadden de heren vele kansen om snel weg te  

 kunnen lopen bij de tegenstander maar paal, lat en een goede  

 keeper stonden vele doelpunten in de weg.  

 In de hectische laatste periode wisten de Watertrappers  

 toch nog een punt in eigen huis  te houden. Hiermee sloot Triton  

 zoals wel erg vaak dit seizoen het jaar af met het zoveelste  

 gelijkspel. Door de tegenstander werd Triton dan ook al  

 “kampioen van het gelijke spel” genoemd.  

 

 Voor Triton scoorden, Jeroen Van der Vliet (2x), Stan den Hartog  

 en Rob  Mooijman. 

 

 

Waterpolo verslagen 
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Triton 1 overtuigend naar winst, 17-1-2015 

De waterpoloërs van Triton 1 zijn dit jaar goed uit de startblokken  

gekomen met een 14-9 winst op directe concurrent Noordkop uit Den  

Helder.  Triton pakte van het begin het initiatief en heeft de hele  

wedstrijd de voorsprong behouden. Met ruststanden van 4-2, 8-5 en  

11-7 werd de 14-9 eindstand bereikt. 

 

Noordkop zette vanaf het begin van de wedstrijd de poloërs van Triton  

onder druk. Door veel te bewegen kon Triton hierdoor de ruimtes goed  

benutten en werden er veel kansen gecreëerd. Door goed de vrije man  

te zoeken konden veel doelpunten gemaakt worden. 

Doelpuntenmakers waren Jeroen van Vliet (6x), Walter Pouw (3x),  

Paul Duijn (2x) en Stan den Hartog, Maurice Keijzer en Christiaan Visser 
ieder 1 keer. 

  

 

Waterpolo verslagen 

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

1. J. van der Vliet 25 1. P. Duijn 19 

2. W. Pouw 13 2. R. Mooijman 10 

3. C. Visser 13 3. C. Visser 9 

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

1. J. Versteeg 17 1. J. Versteeg 10 

2. M. Putter 8 2. D. Doornbos 7 

3. C. Muhl 7 3. R. Duijn 7 

Komende wedstrijden; 

GoSwim Triton1 31-01-2015 19:30 

BZC Brandenburg3 Triton2 31-01-2015 19:00 

Triton1 De Snippen1 07-02-2015 20:30 

Triton2 De Fuut2 07-02-2015 21:30 

Triton1 De otters ’t Gooi 14-02-2015 20:30 

Triton2 VZ-E&P4 14-02-2015 21:30 
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Stand Heren1 
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Stand Heren2 

Terug naar home 
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Alweer het eerste commissie praatje van dit nieuwe jaar:  

 

We zijn weer helemaal van start gegaan. Alle oliebollen, appelflappen  

en vuurwerk kunnen we weer voor een jaar in de “koelkast” zetten. 

 

Alle voorbereidingen voor de komende wedstrijden zijn weer in volle  

gang. We moeten namelijk deze maand 2 wedstrijden organiseren.  

De wedstrijd op 18 januari is onze eerste competitiewedstrijd van dit  

jaar (als de Flits uitkomt is deze al weer gezwommen en hebben we  

natuurlijk top gezwommen en veel medailles gewonnen) . 

De 2e wedstrijd is de minoren wedstrijd in Hilversum. Ik wil alle ouders  

bedanken die weer hebben geholpen. 

 

Zondag 4 januari hebben we weer onze jaarlijkse Prestatiebeker  

uitreiking gehad. Altijd weer een spannend moment, want er wordt heel  

wat afgerekend en geteld om te kijken of je de beker dit jaar gewonnen  

hebt. Er was dit jaar wel een opvallende winnaar. Eindelijk heeft Chico  

hem gewonnen! Hij heeft super gezwommen afgelopen jaar, dus een  

terechte winnaar.   

 

Alle andere winnaars ook van harte gefeliciteerd!! Dat zijn: 

 Mini-Pupcup:    Nick Buitendijk 

 Pupcup:    Wieb Attema 

 Tienerbokaal:   Iris Seinen 

 Junior Trofee:  Chico de Jongh 

 Midicup:   Lars van der Zee 

 Jaap Kuiper Trofee:  Esther Beerling 

  

 

Commissiepraatje 
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Op vrijdag 31 januari en zondag 1 februari hebben we onze jaarlijkse  

onderlinge wedstrijden. Op zondag wordt ook de familie estafette  

weer gezwommen. Kijken of Familie Konijn dit jaar ook de snelste  

familie wordt.  

 

Graag wil ik jullie er weer op attent maken dat we de PR-pot in februari  

gaan innen. Als je nog niet hebt opgegeven om mee te doen aan de PR- 

pot kan je dit melden bij Joke Seinen. Met de PR-pot kunnen we leuke  

extra dingen doen op het jaarlijkse trainingsweekend.  

 

Zoals jullie allemaal weten hebben we veel vrijwilligers nodig om de  

wedstrijden goed te kunnen laten verlopen. Zo hebben we kaartjes-  

lopers, programma verkopers en  altijd iemand die bij de valse startlijn  

wil zitten en dergelijke nodig.  

 

Ook is er altijd een speaker aanwezig bij de wedstrijden. Nu hebben wij  

een hele goeie speaker die de wedstrijden al ongelooflijk veel jaren  

goed van commentaar voorziet en dat is Piet van Schooten.   

We zouden graag ook een reserve speaker willen hebben. Wie zou dit 

willen en kunnen doen? Wij hopen dat iemand zich aanmeldt.  

Het zou dan misschien ook heel erg leuk zijn als meneer Van Schooten  

diegene zou kunnen inwerken. Lijkt je het leuk om dit te doen?  

 Meld je aan bij iemand van de zwemcommissie. 

 

 Nog een klein dingetje: Na iedere training moeten de kleedkamers  

 schoon gemaakt worden. Laten we dit nou met zijn allen doen.  

 Dus knijp er niet stiekem tussen uit. We doen dit met zijn allen. 

 

 Ik wens iedereen een  

 super sportief en vooral  

 gezond  2015 toe  

 met vele PR’s! 

 

 Groeten, Sandra 

 

Commissiepraatje 
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Wij feliciteren onze wedstrijdzwemster Margot Tijnagel  en 

 Sjoerd Bosma met de geboorte van hun dochtertje Maud!  

Maud is op 19 december 2014 geboren.  

We wensen jullie veel geluk met z’n drietjes! 

 

Een aantal masterzwemmers is Maud komen bewonderen en  

heeft allemaal cadeautjes meegenomen, zodat Maud later  

ook een snelle zwemster zal worden: een badpakje, badcape, 

zwembandjes en een zwemtasje.  

 

 

Geboorte 
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Op zondag 11 januari 2015 de eerste wedstrijd van het jaar en wel  

de winterkampioenschappen in Hoofddorp.  

Tijdens de winterkampioenschappen worden alle 100 meter nummers  

gezwommen in verschillende leeftijdscategorieën en alleen de jongste  

deelnemers zwemmen de 50 vlinder in plaats van de 100 vlinder.  

Mogen deelnemen aan deze kampioenschappen is een eer! Want het  

betekent dat je bij de betere zwemmers van de Kring hoort. Jij hebt  

namelijk de gestelde limiet(en) gehaald.  

 

Van Triton deed een ploeg van 21 wedstrijdzwemmers mee.  

 

Voorgaande jaren werden de winterkampioenschappen altijd in  

Hilversum gezwommen. Dit jaar gingen we naar het nieuwe zwembad in  

Hoofddorp. Een mooi 8-banen bad met elektronische tijdwaarneming.  

Daardoor konden de wedstrijdzwemmers en het publiek meteen de  

tijden zien! 

 

Er zijn goede tijden gezwommen door de Triton-zwemmers. Helaas ook  

enkele dissen. 

 

 

Enkele highlights waren: 

• Tjalle  won zilver op de 100 rug en brons op de 100 wissel (op z'n 
verjaardag ) . 

• Nick won zilver op de 100 vrij en brons op de 50 vlinder. 

• Tim  won zilver op de 100 wissel met een supersnelle tijd, namelijk 
een clubrecord, en hij won brons op de 100 vrij. 

• Anna won zilver op 100 school en de 100 vlinder. 

• Jasper won zilver op de 50 vlinder. 

• Lianne S. won brons  op de 100 vrij. 

 In totaal zijn er 16 PR’s gezwommen! Allemaal gefeliciteerd! 

 

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

 

Verslag Winterkampioenschappen 

http://www.triton-weesp.nl/UserFiles/File/Wedstrijdzwemmen/Wedstrijden/2015/Uitslagen/Totaal/2015-01-11=Hoofddorp-Winterkampioenschappen-Uitslag.pdf
http://www.triton-weesp.nl/UserFiles/File/Wedstrijdzwemmen/Wedstrijden/2015/Uitslagen/Triton/2015-01-11=Hoofddorp-Winterkampioenschappen-Uitslag-Triton.pdf
http://www.triton-weesp.nl/UserFiles/File/Wedstrijdzwemmen/Wedstrijden/2015/Uitslagen/Triton/2015-01-11=Hoofddorp-Winterkampioenschappen-Uitslag-Triton.pdf
http://www.triton-weesp.nl/UserFiles/File/Wedstrijdzwemmen/Wedstrijden/2015/Uitslagen/Triton/2015-01-11=Hoofddorp-Winterkampioenschappen-Uitslag-Triton.pdf
http://www.triton-weesp.nl/UserFiles/File/Wedstrijdzwemmen/Wedstrijden/2015/Uitslagen/Triton/2015-01-11=Hoofddorp-Winterkampioenschappen-Uitslag-Triton.pdf
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Op zondag 18 januari vond de 3e competitie wedstrijd plaats in  

Mijdrecht.  Tijdens deze wedstrijd waren er veel zieken. Maar degenen 

die er wel waren, hebben heel goed gezwommen: Er zijn 48 nieuwe  

PR’s gezwommen! Nienke Verschuren had de beste verbetering, zij had  

haar tijd op de 25 vlinderslag met 152% verbeterd.  

  

In totaal zijn er 24 medailles behaald! 

Boukje Aalbers:  3e op de 50 vrije slag 

Nienke Aalbers:  1e op de 200 wisselslag 
                    2e op de 100 rugslag 

Tjalle Aalbers:     2e op de 200 wisselslag 

       3e op de 100 rugslag 

Obed Adomako:    2e op de 50 vlinderslag 

         3e op de 50 vrije slag 

Nick Buitendijk:  2e op de 100 rugslag 

Mila Jonkvorst:   2e op de 100 rugslag 

Pascal van Kassel:  3e op de 200 schoolslag 

Julien Luursema:  2e op de 100 rugslag 

    3e op de 200 wisselslag 

Anna Morsink:  2e op de 200 schoolslag 

Jasper Morsink:  2e op de 50 schoolslag 

    3e op de 100 rugslag 

 Lianne Schoonderwoerd:  1e op de 100 rugslag 

      2e op de 200 wisselslag 

 Sandra Schoonderwoerd:  3e op de 200 rugslag 

 Iris Seinen:    1e op de 50 vrije slag 

 Mischa Varkevisser:   3e op de 50 schoolslag 

 Nienke Verschuren:   2e op de 50 rugslag 

      2e op de 25 vlinderslag 

 Lars van der Zee:   1e op de 50 vrije slag 

      1e op de 200 rugslag 

 

 Wist je dat Anna Morsink bij de ouderen meedeed en toch een  

 medaille won? 

 Wist je dat Thom in plaats van Tim moest zwemmen?  

  

 Iris & Iris 

Verslag Competitie 3 

De uitslagen zijn te vinden op de website.   
 
Na de 3e ronde staan we weer 6e in het 
klassement, zie de tussenstand. 
 
Marc Oosting heeft weer mooie foto’s 
genomen, zie ook de volgende pagina.   

http://www.triton-weesp.nl/view.do?pageId=111
http://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/zwemmen/ranglijsten/competitieoverzicht/1000001268/1e_klasse_district_3/
https://plus.google.com/photos/107036071380483108787/albums/6106874609069953553?authkey=CNz1_MPMjJChfg
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Foto’s Competitie 3 
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Op zaterdag 10 januari was alweer de vijfde masterwedstrijd, deze keer was  dit in Zwolle, met elektronische tijdwaarneming. 

 

We begonnen vandaag met de 200m rug, voor Esther was  dit het inzwemnummer, voor hét nummer dat later op de middag kwam.  Tim werd  

eerste met een dikke  PR. De PR-beker voor Tim is meteen in het vizier.  

 

Na de rug kwam de 50m school met een strijd tussen Jennifer en Janine, beide van 1984. Janine won de strijd.  

 

Na de 50m school kwam de afstand, waar niet over gesproken mag worden, die nog zwaarder is dan de  400m wissel, namelijk de 200m vlinder.  

Voor Esther was dit de eerste keer dat ze dit ging zwemmen. Ze gaat namelijk voor de Bingo prijs. Dit betekent alle afstanden zwemmen van het  

mastercircuit. Uiteindelijk heeft ze het gehaald, maar was ze in de eerste vier banen te snel van start gegaan, dus op het laatst werd het wat  

zwaar. Paul zwom ook de 200m vlinder.  De hele week was hij verkouden, maar uiteindelijk heeft hij ruim onder zijn inschrijftijd gezwommen.  

Tim zwom deze afstand ook en heeft ook ruim onder zijn inschrijftijd gezwommen. 

 

Na deze  zware afstand kwam de 50m vrij, waar Janine er als een raket vandoor ging en waar Ellen en Caroline naar een derde plek in het  

klassement zwommen. Met de 100m vrij zwom Paul met zijn verkouden lichaam een toptijd van 1.06! 

 
Het was uiteindelijk een goede zwemdag. Op naar de volgende masterwedstrijd. 

 

De volledige uitslagen en de Triton uitslagen staan op de website. 

 

En op de volgende pagina nog een aantal foto’s. 

 

 

Masterwedstrijd Zwolle 

http://www.triton-weesp.nl/UserFiles/File/Wedstrijdzwemmen/Wedstrijden/2015/Uitslagen/Totaal/2015-01-10=Zwolle-ZMC-5-Uitslag-herberekend.pdf
http://www.triton-weesp.nl/UserFiles/File/Wedstrijdzwemmen/Wedstrijden/2015/Uitslagen/Triton/2015-01-10=Zwolle-ZMC-5-Uitslag-Triton.pdf
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Masterwedstrijd Zwolle 
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Vers van de pers: Afgelopen weekend waren de Onderlinge Nederlandse Master  

Kampioenschappen Zwemmen in Heerenveen.  

Een klein clubje Tritonzwemmers deed hieraan mee: de harde kern, bestaande uit de  

familie Bunnik (Paul, Tim en Ineke als klokker) die 3 volle dagen meedeed en Caroline,  

die anderhalve dag ONMK wel voldoende vond.  

Het waren drukke, maar gezellige dagen. Want masterzwemmen gaat niet alleen om PR’s 

zwemmen, maar ook om gezelligheid! En toch is er goed gezwommen! 

Een korte samenvatting van de score (op de volgende pagina de uitgebreide score):  

  2x goud, 2x zilver en 3x brons voor Paul!   

  5x zilver voor Tim! 

  3x brons voor Caroline! 

 

ONMK Heerenveen 
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Uitslagen ONMK Heerenveen 
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Bijgaand het overzicht van de wedstrijden tot en met maart 2015. 

Aanstaande vrijdag en zondag de onderlinge wedstrijden met op zondag ook de familie-estafette! Heeft u al een familie-team opgegeven? 

Zo nee, doe het dan snel. Het kan nog net! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Heel veel succes bij de wedstrijden!!! 

Wedstrijdkalender 

Terug naar home 

Datum Waar Soort wedstrijd Voor wie 

30-01 Weesp Onderlinge Wedstsrijd 1 Hele wedstrijdploeg 

01-02 Weesp Onderlinge Wedstrijd 2 Hele wedstrijdploeg 

08-02 Hoofddorp Sprintkamp. Alle categorieën 

15-02  Hoofddorp LAC deel 3  Geïnteresseerden 

21-02 Heerenveen ZMC deel 6  Masters 20+ 

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 
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Verjaardagen 

Februari 
 

 
 
 

1 Marit Plukker 
2 Aafke Schalij 
2 Sandra Schoonderwoerd 
5 Niels Pontman 
6 Derwin Doornbos 
6 Amber Jonkvorst 
7 Marga Winter 
8 Janke Locht 
16 Raymond Buitendijk 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
18 Theo van der Zee 
20 Julian Forrer 
20 Anne  Griffioen 
20 Sophia Zierleyn 
21 Yara Verschuren 
24 Wil Sijbesma 
26 Nicolien de Graaff 
27 Willem Koenders 
27 Jeroen van der Vliet 
 

 

Terug naar home 


