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De Flitsen van Juni 2015 

 

 

 

• Jeugdcommissie stopt na 4 jaar 

• Verslag Clubweekend 

• Zomerfeest op 22 augustus 

• Zwem4daagse 21 – 25 september 
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Bestuurshoek 

Beste leden, 

 

Hierbij stel ik mijzelf voor, mijn naam is Esther Beerling en ik ben sinds 2 maanden  

de nieuwe secretaris van Triton, en sinds een jaar lid van de redactie. 

Bij Triton zwem ik inmiddels vijf jaar in de wedstrijdploeg en ik zwem  

mee met de masters. 

De masters vormen een groep wedstrijdzwemmers van 20 jaar of ouder die nog  

fanatiek mee zwemmen met masterwedstrijden. Afgelopen seizoen  

hebben een aantal van ons weer mooie beeldjes gewonnen in het Mastercircuit,  

zie verderop in de Flits voor een verslag hiervan. 

Het Mastercircuit is een zwemcircuit met 9 zwemwedstrijden.   

Volgend seizoen heeft de masterploeg weer grote plannen, hebben ze eerder  

al meegedaan met het WK Masters in Italië en EK Masters in Nederland, gaan  

ze volgend jaar mee zwemmen met het EK Masters in Engeland! 

 

Voordat ik bij Triton begon met zwemmen heb ik gezwommen bij AZVD in  

Assendelft. Doordat ik ben verhuisd kwam ik bij de gezellige club Triton. 

 

Voor volgend jaar wens ik jullie allemaal veel plezier en veel pr’s zwemmen! 

 

Groetjes, Esther 
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Nieuws en mededelingen 

Sinds juni 2015 verwelkomen wij als nieuw lid: 

 

• Natasja van Lent 

• Jolande Ottenhoff 

• Annelies  Pruik 

• Annemieke Bijleveld 

• Matti Dapper 

• Esther Putter 

 

 

 

 

 

 

De Flits van augustus 2015 verschijnt in week 36.   

De kopij hiervoor kunt u tot uiterlijk donderdag 27 augustus 2015 

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

               FIJNE VAKANTIE ALLEMAAL! 
Terug naar home 

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


WZ & PC Triton Flitsen ©2015 

Jeugdcommissie 

Vier jaar geleden, naar het idee van een denktank, werd de 

jeugdcommissie opgericht.  

 

In die vier jaar hebben we verschillende dingen georganiseerd en  

geregeld. Van feestjes tot enquêtes en sponsorevenementen.  

 

Toch is het ons niet gelukt de jeugdcommissie uit te laten groeien tot  

wat we voor ogen hadden. Als dit niet in vier jaar lukt, wordt het tijd  

om te beseffen dat het helaas niet gaat lukken. Dit betekent absoluut  

niet dat alles voor niks is geweest. In het afgelopen jaar hebben alle  

jeugdcommissieleden bij andere commissies gezeten. Hierdoor zijn  

Kevin en Tim gevraagd om bij de clubhuiscommissie en  

wedstrijdzwemcommissie te blijven. Ook wil het bestuur graag dat er  

jongere leden bij alle commissies komen. Daar mogen we best trots op  

zijn.  

 

In dit allerlaatste bericht van de jeugdcommissie willen we  

graag alle leden van de commissie bedanken voor hun inzet.  

 

Ook een bedankje voor Marcel die ons overal mee wilde helpen. 

 

Marit en Mark 

Terug naar home 
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Wist u dat: …..  

 We op vrijdag 29 mei om kwart voor 6 gingen verzamelen. 

 De eerste kinderen er dus al om half 6 stonden omdat ze er  

 zoveel zin in hadden. 

 Het op een gegeven moment wel erg druk werd in het clubhuis. 

 Er dit weekend 74 jongens en meisjes mee gingen. 

 Dit veel meer was dan de voorgaande jaren. 

 Er ook nog eens 12 van de leiding mee gingen. 

 Hiervan 5 al ’s middags weg gingen om het huisje klaar te  

 maken voor ons. 

 Dit Emmie, Diana, Tim T., Robert en Michael waren. 

 Robert en Michael een klapband met de caravan hadden. 

 Deze mee moest omdat niet iedereen in het huisje kon slapen. 

 Toen iedereen bij het kamphuisje was de leiding werd  

 voorgesteld. 

 Sommige er toen achter kwamen dat er 2 Tim’s mee waren als  

 leiding. 

 Zij dit weekend veel samen deden. 

 We toen met z’n allen het openingsspel gingen doen. 

 Het droog bleef tot het spel bijna was afgelopen. 

 Het tijdens het teruglopen/rennen heeeeeeeeeeel hard begon  

 te regenen. 

 Iedereen toen nat was, maar dat niet erg vond (het blijven toch  

 zwemmers). 

 

 De jongsten toen wat lekkers kregen te drinken en snoepen. 

 De Maxi’s toen naar hun spel binnen gingen doen omdat het  

 nog steeds regende. 

 De meesten dit toch wel prettig vonden. 

 De groepen opdrachten kregen maar voor ze deze kregen een  

 groep moesten uitdagen, en iemand uit de groep moesten  

 aanwijzen die dit deed. 

 Je soms wel een oneerlijke strijd hierdoor kreeg. 

 Maar dat er af en toe toch een verrassende winnaar was. 

 De andere groepen dit dan erg leuk vonden. 

 De Maxi’s na dit spel ook wat lekkers kregen. 

 Het al laat was voor alle lichten uit gingen. 

 De volgende ochtend een aantal kinderen erg vroeg wakker was  

 (05.30 uur!!!) 

 Sommigen al buiten aan het spelen waren voor de wekker langs  

 kwam.  

 De Tim’s het jammer vonden dat ze zo weinig mensen wakker  

 konden maken.  

 Iedereen toen moest kiezen tussen hardlopen of ochtend-  

 gymnastiek.  

 (Bijna) iedereen heel fanatiek mee deed. 

 We hierna gingen ontbijten. 

Verslag Clubweekend 
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Wist u dat: …..  

 De meesten ook wel honger hadden van het sporten. 

 Na het ontbijt de eerste groepen corvee hadden. 

 De rest zijn spulletjes een beetje moest opruimen, en daarna  

 nog even kon spelen. 

 We de zaterdagmorgen gingen knutselen aan je eigen schatkist. 

 En moesten oefenen voor het toneelstukje met je groep voor in  

 de avond. 

 Iedereen hier heel druk mee bezig was. 

 De schatkisten er allemaal anders uit zagen. 

 De leiding ondertussen al bezig was met het avondeten en  

 de spelletjes klaarzetten voor de middag. 

 We na het knutselen al weer gingen lunchen. 

 Na de lunch iedereen weer even iets voor zichzelf mocht doen. 

 Veel kinderen toen weer naar de speeltuin gingen. 

 De glijbaan erg populair was. 

 Ook het volleybalveld veel gebruikt is dit weekend. 

 Er vaak is gezegd dat je dit weekend niet mocht denken. 

 Een aantal dat best lastig vond. 

 De middagspellen toen gingen beginnen. 

 Elk groepje toen een echte schatkaart kreeg. 

 Ze hierop moesten zien naar welk spel ze moesten. 

 Een aantal groepjes hier nog best wel moeite mee had. 

 Ze dus ook wel eens fout liepen. 

 Carla er gelukkig was om iedereen naar het goede spel te leiden. 

 Tim en Tim toch best lastige puzzels hadden. 

 Deze puzzel toch maar 7 stukjes had. 

 Je hiermee een vierkant kon maken (ook in 1 kleur). 

 Velen dit best lastig vonden. 

 Het meestal wel lukte. 

 Het bij iemand van de leiding niet lukte, terwijl de groepjes  

 zelf verschillende dieren na konden maken. 

 Men bij andere spellen wel mocht rennen. 

 Er deze middag veel gebruik is gemaakt van brancards (voor de  

 spellen, geen gewonden) 

 

Verslag Clubweekend 
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Wist u dat: …..  

 We na de spellen weer wat vrije tijd hadden. 

 In deze tijd Diana en Emmie heel druk bezig waren met ons  

 avondeten. 

 We net als ieder jaar weer met heerlijke zelfgemaakte soep  

 begonnen. 

 Het voor iedereen weer spannend was wat we voor de rest  

 zouden gaan eten. 

 Dit wraps bleken te zijn. 

 Je dus eigenlijk zelf kon bepalen wat je at. 

 Er veel verschillende combi’s mogelijk waren. 

 Iedereen lekker heeft gegeten. 

 Sommige kinderen erg veel aten. 

 Het toen weer tijd was voor corvee. 

 Iedereen zich toen ging opmaken voor de bonte avond. 

 Elke groep hiervoor zijn eigen stukje had ingestudeerd. 

 Iedereen mee deed. 

 Het zo één groot doorlopend verhaal werd. 

 Ondertussen het kampvuur al werd aangestoken door onze  

 pyromaantjes Tim en Abdel. 

 Nicolien toen een spannend piratenverhaal heeft voorgelezen  

 aan onze Mini’s. 

 De Midi’s en Maxi’s ondertussen met hun avondspel bezig waren. 

 De Maxi’s na het avondspel zich moesten voorbereiden op het 

 nachtspel. 

 De rest ondertussen naar bed mocht/moest. 

 De Maxi’s dit jaar eens geen eng filmpje van te voren te zien  

 kregen. 

 Het nachtspel een variant was van het douanespel. 

 De meesten het leuk vonden om een ander nachtspel te doen. 

 Na het nachtspel de Maxi’s ook eindelijk even bij het kampvuur  

 mochten zitten. 

 Er bij het kampvuur 2 dozen marshmallows doorheen zijn gegaan. 

 Ook de Maxi’s en de leiding toen maar zijn gaan slapen. 

 We de volgende ochtend met een harde bel zijn wakker gemaakt. 

 Tim & Tim nu heel wat meer mensen moesten wekken. 

 Sommigen het toch wel erg vroeg vonden. 

 

Verslag Clubweekend 
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Wist u dat: …..  

 We ons snel moesten aankleden voor het ontbijt. 

 We gelijk onze lunch moesten klaarmaken. 

 We zelfs een gekookt eitje kregen, en dat sommige dit zo vroeg  

 op de ochtend niet echt konden waarderen. 

 Iedereen daarna zijn tas moest inpakken en de kamer moest  

 opruimen. 

 We daarna nog een spellenronde konden doen. 

 Sommigen nog half liepen te slapen tijdens deze spellen. 

 We na deze spelletjes onze zelfgemaakte lunchpakketjes  

 gingen opeten. 

 We daarna de bus in mochten op weg naar het zwembad. 

 Eigenlijk nog niemand wist naar welk zwembad we gingen. 

 Dit toch Zwembad de Brake in Nunspeet bleek te zijn. 

 Iedereen dit een leuk zwembad vond. 

 Melissa er achter kwam dat het water in één badje toch wel  

 heel erg koud bleek te zijn. 

 Dat een aantal kinderen, maar ook de badmeesters, dit toch  

 wel erg leuk vond. 

 Het zwembad meerdere glijbanen had. 

 We hier veel vanaf zijn gegaan. 

 Er ook een duikplank was. 

 We na 2 uurtjes zwemmen alweer moesten aankleden. 

 

 We hierna op de parkeerplaats nog wat broodjes en drinken 

  kregen. 

 We, net voordat we de bus in gingen, ook een zakje chips kregen. 

 Niemand nog moe was, maar een aantal toch in slaap viel in de 

 bus. 

 We hier foto’s als bewijs van hebben. 

 Iedereen een heel leuk weekend heeft gehad. 

 Er nog steeds gevonden voorwerpen van het clubweekend in het  

 clubhuis liggen. 

 Er in dit verslag slechts een paar foto’s zitten van alle foto’s  

 die zijn gemaakt. 

 De rest van de foto’s nog online komen, dus houd de website in  

 de gaten. 

 Wij willen iedereen bedanken voor het leuke en gezellige, maar  

 vermoeiende weekend. 

 

Tot volgend jaar!! 

 Groetjes de leiding: 

Abdel, Frans, Diana, Emmie,  

Nicolien, Carla, Michael,  

Robert, Laurens, Anja, Tim & Tim 

Verslag Clubweekend 
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Na het weekend is aan een aantal kinderen gevraagd wat het leukste was van het weekend, hoe ze het vonden of wat ze kwijt wilden over het 
weekend. Hieronder lees je hun reactie: 

 

Ervaringen Clubweekend 

Was super gezellig, vooral het zwembad met alle glijbanen, Katja 

Ik vond het zwembad 
het leukste, Jeanno 

Het zwembad en de speurtocht, Annika 

Het zwembad, Lisa 

De spelletjes, Sophia 

Het zwemmen, de spelletjes en in de nacht, Amelie 

De leuke activiteiten, Josephine 

Het was een leuk thema, maar de foto’s waren stom, Arwen 

Spelletjes op de zondag 
ochtend waren leuk, maar 
het was wel een beetje vroeg 
opstaan, Reggie 

Clubweekend vonden we heel leuk, 
smokkelspel was héél leuk!!!!  
Savanna & Annick 

Het was een goede, leuke, 
gezellige, maar korte vakantie, 
Sander 

Top! Bianca 

Het was heel 
gezellig en 
leuk, Jasmijn 
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18+ Feest 

  
Op zaterdag 13 juni was er in het clubhuis weer een gezellige avond georganiseerd door de  

Evenementencommissie.  Helaas was de opkomst dit keer een stuk minder dan verwacht, maar gelukkig  

was het wel al snel erg gezellig en begonnen de meeste mensen al gauw met het oplossen van de  

breinbrekers en een enorm lastige puzzel die nog steeds niet opgelost is…. 

Wij hopen jullie bij het volgende evenement allemaal te zien.  

 

     Groetjes de Evenementencommissie.  
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Verenigingenmarkt 

Donderdag 27 Augustus staan we weer met een mooie Triton  
kraam op de verenigingenmarkt van het Sluis en Bruggenfeest.  
En daar hebben wij jullie hulp bij nodig!! 

Vind jij het leuk om tijdens de markt te helpen??  
Bijvoorbeeld met flyers uitdelen? 
Geef je dan op via : 
Triton.evenementen@gmail.com 
 
Vermeld daarbij even: 
- Je naam 
- Leeftijd 
- En of je een Triton shirt hebt. 
Zo niet? welke maat heb je? 
(wij gaan weer kijken of we een paar leenshirts kunnen regelen) 

mailto:Triton.evenementen@gmail.com
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Demo zwemmen in de kom 

Lijkt het jou leuk om flyers uit te 
delen tijdens het demo zwemmen? 

Meld je dan aan via: 
Triton.evenementen@gmail.com 

 
Vermeld daarbij goed dat het voor 
demo zwemmen op de zaterdag is 

 

Ook dit jaar mogen we weer op 29 augustus aan heel Weesp laten zien wat wij als club in ons 
hebben. Aan het eind van de middag mogen alle afdelingen in de kom laten zien wat ze kunnen. 
Wil je mee doen? Vraag dan even meer informatie aan je trainer. 

mailto:Triton.evenementen@gmail.com
mailto:Triton.evenementen@gmail.com
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Zomerfeest bij Triton 



WZ & PC Triton Flitsen ©2015 

Zwem4daagse! 

21 t/m 25 september 

Terug naar home 
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Op vrijdagavond en zaterdag is er weer afgezwommen. Vrijdag mochten  de jongens en meisjes voor diploma 1 en aanvullend 1 en zaterdag  

werd er afgezwommen voor diploma 2 en 3, aanvullend 2 en3 en het Triton diploma!  

 

Het afzwemmen was weer een groot succes!! Iedereen is op vrijdag en zaterdag bij het afzwemmen geslaagd!! Gefeliciteerd met jullie diploma!!  

 

Wij wensen jullie alvast een hele fijne vakantie. In de vakantie krijgen jullie nog een mail met de nieuwe groepsindeling voor het volgende  

seizoen. Houd je mail dus in de gaten. 

Afzwemmen 

Terug naar home 
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Alweer een zwemseizoen voorbij!   

Afgelopen seizoen stond weer in het teken van leuke wedstrijden,  

gezellige activiteiten, mooie prestaties en vooral veel zwemplezier  

voor zwemmers.  

 

Alle trainers van Wedstrijdzwemmen, Masterzwemmen,  

Trimzwemmen en Zwemmen met een beperking , ontzettend  

bedankt voor jullie inzet afgelopen seizoen!  Zonder jullie was dit  

natuurlijk allemaal niet mogelijk. 

 

Helaas was dit ook het laatste seizoen dat Paula als trainer voor de  

wedstrijdploeg aan de badrand stond. Na vele jaren inzet voor de  

vereniging gaat zij zich verder storten op andere hobby’s en bezigheden.  

Natuurlijk gaan we Paula enorm missen tijdens de trainingen en  

wedstrijden  en moeten wij de trainingen die zij gaf opvangen binnen de  

trainersgroep volgend seizoen.  

We konden Paula niet zomaar ‘stilletjes’ laten vertrekken. Tijdens onze  

‘bijna traditionele’ afsluiting van het seizoen; Bowlen! Hebben wij Paula  

nog even in het zonnetje gezet. Een ingelijste oorkonde voor de Beste,  

Leukste & Sportiefste COACH van Triton wedstrijdzwemmen kon niet  

ontbreken.   

Wij bedanken Paula namens alle zwemmers en commissieleden voor 

 haar inzet de afgelopen jaren en wensen haar natuurlijk het  

 allerbeste in de komende periode met nieuwe uitdagingen en  

 leuke hobby’s. Wellicht … begint het na een lange stop toch weer  

 te kriebelen en zien we haar weer terug als trainer bij  

 wedstrijdzwemmen! 

 

 Ook Thea heeft aangegeven te stoppen met het werk in de  

 zwemcommissie. Na meer dan 20 jaar in de commissie gezeten te  

 hebben heeft zij ervoor gekozen om wat anders te gaan doen.  

 Thea blijft nog wel training geven en we zien haar dus nog  

 regelmatig aan de badrand! Ook Thea bedanken wij voor de  

 enorme inzet voor de afdeling wedstrijdzwemmen! 

 

 In het nieuwe seizoen zullen we aan het begin een informatie  

 avond organiseren om de nieuwe trainers indeling bekend te  

 maken en om vooruit te blikken op het komende seizoen! De  

 datum hiervoor volgt snel. 

 

 Graag wens ik hierbij iedereen een hele fijne vakantie met veel  

 mooi weer, zwemplezier en zie ik jullie allemaal weer helemaal  

 opgeladen na de vakantie op de training! 

 Groetjes, Remco 

Commissiepraatje 
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Een terugblik op het afgelopen zwemseizoen 2014-2015, door Paula  

  

Het zwemseizoen begint traditiegetrouw met het trainingsweekend.  

Tijdens het  trainingsweekend hebben we weer van alles gedaan om 

 vooral weer een sterk team gevoel te krijgen. Spelletjes met spanning 

 en nadenken, eigenlijk van alles en nog veel meer. Het was een super  

geslaagd weekend!  

  

Zoals jullie weten hebben we op de maandag een extra baan voor een  

aantal zwemmers en zwemsters die gezamenlijk door de trainers  

uitgenodigd worden om daar aan deel te nemen. Dat is afhankelijk van  

hoe vaak je komt trainen en de inzet die je toont tijdens de trainingen.  

Mocht je andere verplichtingen hebben met bijvoorbeeld andere  

sporten, laat dit dan weten aan de trainer zodat zij daarvan op de  

hoogte zijn. 

   

Bij de competitiewedstrijden dit jaar zijn we 6e geworden in ons  

district!! In de eerste ontmoeting werden we 8e, in de tweede 6e, in  

de derde ook 6e, in de vierde 7e en in de laatste competitiewedstrijd  

werden we uiteindelijk weer 6e!! Daarmee werden we in ons  

district in totaal dus 6e! In het landelijk totaaloverzicht van alle  

 districten van de eerste klasse zijn we 18e geworden!! Dit is een  

 heel mooi resultaat en we zitten daarmee in een stabiele lijn.  

  

 Promotie naar de C-klasse zit er voorlopig niet in en willen we  

 volgend seizoen deze lijn voortzetten, dan zullen we ons weer voor  

 200 procent moeten inzetten om dat te halen.  

  

 Iedereen, het overzicht  

 van de wedstrijden voor  

 komend zwemseizoen  

 wordt aan het begin van  

 het volgende seizoen op de  

 website geplaatst.  

 

 Volgend jaar weer nieuwe  

 kansen en vooral blijf  

 gezond!  

  

 

 

 En ……. 

Trainerspraatje 
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Daarnaast hebben we natuurlijk nog heel veel andere wedstrijden  

gezwommen het afgelopen jaar, waar iedereen weer zijn uiterste best  

heeft gedaan om zichzelf te verbeteren. Dit jaar zijn we bijvoorbeeld  

weer met een aantal zwemmers naar de  Kringwedstrijden geweest,  

waar goed is gepresteerd en vele PR’s zijn gezwommen.  

Dit jaar zijn er door de Tritonzwemmers best wel veel medailles behaald  

op de Kringwedstrijden. Als  je een limiet hebt gezwommen, hoor je dus  

bij de snelste van onze regio. Eindig je dus bij de eerste tien dan behoor  

je wel tot de snelste 10 uit de regio, en dat betekent dat je trots mag  

zijn op je prestatie!! Helemaal als je ook nog medailles haalt! 

  

Ook het Pinkstertoernooi was weer een groot succes en staat zeker  

weer op de planning. Nog één training voor de zomervakantie en het  

seizoen zit er weer op.  

 

Kijk of je je conditie op peil kunt houden zodat we het nieuwe  

zwemseizoen meteen weer goed kunnen beginnen. Probeer dan ook  

alle trainingen in een week te volgen. Alle trainingen zijn namelijk op  

elkaar afgestemd. Zorg dat je niets mist.   

 

En dan nu, zoals jullie al weten, ga ik Triton verlaten als trainer.  

 Ik heb met heel veel plezier training gegeven aan de  

 wedstrijdploeg! De afgelopen 2 jaar heb ik er een hobby bij  

 gekregen en ben ik wat meer aan het werk in mijn eigen bedrijfje. 
  

 Dit alles heeft mij doen besluiten om te stoppen met training  

 geven aan de wedstrijdploeg, zodat ik wat  meer rust heb en ook  

 meer zelf kan trainen.  

  

 Ik heb al een keer eerder afscheid genomen, dus wie weet kruipt  

 het bloed waar het niet gaan kan en zeg nooit nooit! 

 

 Het was me een eer om met jullie te mogen werken en jullie te  

 zien groeien in wat jullie sport is en ik  hoop dat jullie lang met die  

 passie door blijven gaan. We hebben er een paar voorbeelden van  

 bij de masters! 

 

 Ik zal jullie blijven volgen via  de media en wens jullie heel veel  

 succes in jullie toekomst.  Zelf ben ik bezig om te kijken of we de  

 jeugdtriatlontrainingen van de grond kunnen krijgen en zie jullie  

 vast nog wel in en om het zwembad. 

 

 Met sportieve groet, Paula 

Trainerspraatje 
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Het seizoen zit er op qua wedstrijden en dus kunnen we een overzichtje  

maken van wat we dit seizoen hebben bereikt. De goede prestaties van  

iedereen, die soms zelf clubrecords bleken te zijn. Maar ook de minder  

leuke kant, de behaalde dissen en afmeldingen voor de wedstrijd. 

 

We beginnen maar met de vervelende, de dissen: 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

Zoals je kunt zien in de tabel zijn er in totaal 61 dissen gehaald dit  

seizoen, t.o.v. 59 vorig seizoen. Helaas zijn het er dus meer geworden.  

Dit zit vooral bij de Speedo’s: zij haalden er 9 meer terwijl de oudere  

zwemmers er dus 7 minder hebben gehaald. Verder is het logisch dat de  

jongste zwemmers meer dissen halen want zij zijn vaak pas net  

begonnen met zwemmen en dan gaat er wel eens iets fout.  

 Maar wat gaat er dan het vaakste fout: 

 Vlinder:      VC (armen niet over het water naar voren  

          gebracht)  
                    VE (benen niet gelijkt tijdig bewogen, borstcrawl  

          benen dus).  

 Rug:            RC (rug ligging verlaten zonder met keerpunt  

         bezig te zijn, uitdrijven op je buik) 

    RE (eind en / of keerpunt niet aangeraakt) 

    RH (eindpunt niet in rugligging aangetikt 

 School:  SA (meer dan 1 slag onderwater gezwommen) 

    SD (schaarslag met de benen) 

    SK (ongelijktijdig aangetikt) 

    SL (met 1 hand aangetikt) 

 Vrij:  VRA (keerpunt niet de muur geraakt) 

 Wissel:  WB (slagen niet in juiste volgorde gezwommen) 

 Estafette: EA ( te vroeg over genomen) 

 Algemeen: AA ( te vroeg gestart) 

 

 Dan weten jullie nu waar we volgend seizoen met zijn allen op  

 moeten letten! Wie geïnteresseerd is in de totale discode-lijst,  

 deze is te vinden op de website. 

Dissen 

Speedo’s Oudere zwemmers 

Vlinder 12 1 

Rug 16 0 

School 16 3 

Vrij 5 0 

Wissel 1 0 

Estafette 2 1 

Algemeen 1 3 

Totaal 53 8 

http://www.triton-weesp.nl/UserFiles/File/Wedstrijdzwemmen/Overig/2015/Diskwalificatiecodelijst 2014-2015.pdf
http://www.triton-weesp.nl/UserFiles/File/Wedstrijdzwemmen/Overig/2015/Diskwalificatiecodelijst 2014-2015.pdf
http://www.triton-weesp.nl/UserFiles/File/Wedstrijdzwemmen/Overig/2015/Diskwalificatiecodelijst 2014-2015.pdf
http://www.triton-weesp.nl/UserFiles/File/Wedstrijdzwemmen/Overig/2015/Diskwalificatiecodelijst 2014-2015.pdf
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Afmelden: 

Dan houd ik verder ook bij hoeveel er word afgemeld bij wedstrijden.  

Als je niet kunt bij een wedstrijd, meld dit dan altijd zo vroeg mogelijk,  

zodat je niet in het programma komt te staan.  Dit scheelt tijdens de  

wedstrijd een heleboel frustraties over lege banen.   

 

Er kan alléén  bij ziekte op het laatste moment worden afgemeld voor  

de wedstrijd, daar is niets aan te doen. Dit op het laatste moment  

afmelden is afgelopen seizoen voor 62 starts gebeurd. Dat is dus best  

vaak. Volgend seizoen maar proberen dit wat lager te houden.  

 

Dan gebeurt het soms helaas ook dat zwemmers zich niet afmelden en  

niet komen. Dan krijg je een NGZA (Niet Gestart, Zonder Afmelding),  

met als gevolg dat Triton een boete per start krijgt (9x dit seizoen).  

Maar deze boetes worden doorbelast aan de zwemmers. Zonde van je  

geld dus, en je krijgt niet per wedstrijd een boete, maar per start waar  

je er niet bent. 

 

Afmelden 
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Dit seizoen zijn we met zijn allen tot 102 persoonlijke clubrecords gekomen en op de estafettes nog eens 13 erbij. Een goede en mooie prestatie  

waar we als club trots op mogen zijn. Dit is veel meer verbeteringen dan vorig seizoen!! 

 

De records worden in alle leeftijdsklassen verbeterd, van de t/m 9 jaar categorie tot bij de 50+, zowel  bij de heren als bij de dames.  

Dan een kleine samenvatting van de meest opvallendste CR’s van de 2e helft van het seizoen: 

 

Verbeterde records die gezwommen waren in 2005 of eerder: 

 Meisjes 13 jaar 100 vrije slag: Anna Morsink verbetert het record van Nicky Konijn (1.06.64, 2005) naar 1.05.87 

 Heren 25-29 jaar 200 rug: Tim Bunnik verbetert het record van Martijn Putter (2.24.40, 1998) naar 2.18.44 

 Meisjes 15 jaar 400 wissel: Lianne Schoonderwoerd verbetert het record van Rebecca Pronk (6.08.00, 1990) naar 6.01.30 

 Meisjes t/m 9 jaar 100 school: Nienke Verschuren verbetert het record van Brigitte Okken (1.45.54, 2003) naar 1.43.64 

 Meisjes 15 jaar 200 rug: Lianne Schoonderwoerd verbetert het record van Jessica Hooijer (2.46.01, 2005) naar 2.45.59 

 Jongens 10 jaar 200 vrij: Nick Buitendijk verbetert het record van Kevin Pos (3.12.90, 1998) naar 3.09.80 en dit was nog een tussentijd van 

  Nick, hij kan dus misschien nog wel sneller. 

 

Verder is opvallend dat: 

 Janine van Kooten bij haar eerste wedstrijd gelijk 2 maal een clubrecord zwemt. 

 Lars van der Zee bij één van zijn eerste wedstrijden bij de senioren de 50 vlinder met een halve seconde verbetert.  

 Er veel clubrecords zijn gezwommen op de lange en zware nummers (800/1500/2000m vrij , 400 wissel en 200 vlinder). Wie dit aandurft  

 maakt dus grote kans op een clubrecord! 

 Er verder veel masters records zijn gezwommen! 

           Op de volgende pagina een overzicht van de nieuwe clubrecords: 

Clubrecords 
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Nieuwe clubrecords 
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Verslag Miniorenfinales 
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31 mei 2015, De laatste wedstrijd van het mastercircuit seizoen  

2014/2015. Dit is de laatste dag om je plek veilig te stellen voor een  

beeldje, dit is de laatste dag dat je je bingokaart vol kan maken, maar dit  

is ook de dag dat we na het zwemmen gezellig uit eten gaan! 

Paul en Esther hadden bijna de bingo vol gezwommen, in Grootebroek  

waren de laatste afstanden, Jennifer had alles uitgeplozen en had  

berekend hoeveel punten zij nog mocht verliezen, die eerste plaats die  

was en zou voor haar zijn. Caroline stond in beide klassementen op een 

stabiele 2e plaats en maakte zich geen zorgen, Lambert had te weinig  

wedstrijden gezwommen en Ellen, die hoopte op een wonder. 

We begonnen deze dag met de 100m rug, daar ging Paul in zijn nieuwe  

zwembroek, wat een snelheid, een toptijd van 1.19! 

Hierna kwam de 50m school voor Lambert en Jennifer, die naar een  

eerste tijd zwom. De 100m wissel volgde hierna met een PR voor Esther. 

Nu kwam de 25m rug, een uniek moment, dit seizoen nog niet geweest,  

alle masterzwemmers die vandaag mee waren zwommen deze afstand. 

Hieronder de uitslag hiervan; 

 

 

 

 

 Nu kwam de spannende strijd tussen Jennifer en Esther op de  

 25m vrij, deze heeft Esther met een tiende verschil gewonnen. 

 Na redelijk lang wachten waren Paul en Caroline aan de beurt 

  voor de 400m vrij, met redelijke eindtijden. 

 Na het zwemmen volgde het vertrouwde lange wachten totdat  

 de prijsuitreiking begon. Esther en Paul haalden de Bingo prijs  

 op, Jennifer werd eerste in het sprintklassement, Esther werd  

 hier tweede. Caroline tweede allround, Paul eerste allround en  

 Tim eerste allround. De grote verassing van deze avond was  

 Ellen, zij werd eerste sprint, ze geloofde het niet, alles werd  

 dubbel gecheckt, maar het was toch echt waar!  

 

 De eerste prijs voor Ellen! 

Masters in Grootebroek 

Zwemmer 25m rug 

Caroline 17.57 

Paul 17.79 

Lambert 18.64 

Jennifer 18.70 

Esther 19.88 

Ellen 21.43 
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Masterwedstrijd 
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Bowlen 

Afgelopen vrijdag, 26 juni, zijn wij als afsluiter van het seizoen weer 

 gaan bowlen in Amstelveen. Voor de jongere zwemmers (en een paar  

oudere die wilden..) werd er met hekjes gebowld. Het was bij sommige  

banen erg spannend wie er nu ging winnen. Het was ontzettend  

gezellig.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afscheid Paula 

Daarna zijn we met zijn allen naar het clubhuis gegaan om Paula  

haar afscheid te vieren. We hebben haar bedankt voor haar jarenlange  

inzet met een prachtige bos bloemen, een 'lekkere cadeaubon' en een  

mooie oorkonde voor de beste, leukste en sportiefste trainer.  Het was  

soms afzien maar er was gelukkig ook altijd tijd voor een grapje.  

 

We zullen je missen, maar natuurlijk zullen we elkaar nog tegenkomen  

en we wensen je heel veel succes en plezier met het opzetten van de  

jeugdtriatlon!' 

Bowlen en afscheid Paula 

Terug naar home 
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Verjaardagen in juli 

JULI 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

4 Sofieke  van Drie 
4 Paul Duijn 
6 Roelof  Jonkvorst 
6 Ruud Kenbeek 
9 Marleen Aernoudts 
10 Cor Mühl 
11 Anna Hin 
14 Peter Schütt 
15 Wilco Ottenhoff 
15 John Ottenhoff 
17 Mohamed el Idrissi 
17 Petra Oosting - Strijland 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18 Lianne  Schoonderwoerd 
19 Caroline Schreuder 
19 Nienke Verschuren 
23 Jos Ruyterman 
24 Jessica  Hooijer 
25 Annemarijn de Graaff 
28 Paul Bunnik 
28 Annika Schellen 
28 Sterre de Vries 
28 Arwen de Vries 
30 Esmee de Jong 
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Verjaardagen in augustus 

AUGUSTUS  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

2 Joke Seinen - Ates 
3 Evelien  Fiene - Stoop 
5 Gerda van Lindenberg 
7 Ellen Kok 
7 Roeline Kruizinga 
8 Tjebbe Bosma 
8 Rick van Vliet 
9 Anke Otten 
9 Sven de Ronden 
10 Leon Eckhart 
10 Sander Hentati 
12 Joost Puijk 
13 Leon Klok 
14 Richard Veltkamp 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16 Piet van Schooten 
18 Shila Stor 
20 Annelies Pruik 
20 Christiaan Visser 
23 Esther Beerling 
23 Inge Horstman 
23 Nicky Konijn 
24 Menno Noom 
26 Lea Achacha 
26 Wietse Putter 
29 Stijn Elegeert 
29 Mart Elegeert 
29 Esther Putter 
30 Lisa Valkenburg 
 

 

Terug naar home 


