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De Flitsen van maart 2015 

• Secretaris gezocht! 

• Nieuws van de jeugdcommissie 

• Obstakel marathon voor leden van 6-14 jaar  

• Datum Triton feest gewijzigd 

• Clubweekend 2015! 
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Beste leden, 

  

Op woensdag 25 maart jl. heeft Triton de Algemene Leden Vergadering  

gehouden. Dat is het moment waarop u uw invloed kunt uitoefenen op  

het reilen en zeilen binnen de vereniging. Het bestuur was blij dat de  

opkomst dit jaar hoger was dan vorig jaar, maar ongeveer 35  

aanwezigen is natuurlijk geen afvaardiging van ons totaal van 240 leden.  

Het bestuur ging na afloop van de vergadering naar huis met een goed  

gevoel. De aanwezigen stelden een paar vragen ten aanzien van het  

financieel overzicht wat door de penningmeester werd gepresenteerd  

maar waren wel tevreden met de cijfers. De kascommissie had  

voorgesteld om het bestuur décharge te verlenen voor het gevoerde  

beleid en de ALV stemde daarmee in.  

 

Er werd een uitgebreide presentatie getoond hoe de contributie voor  

onze vereniging is opgebouwd. Daarin werd uitgelegd dat de contributie  

opgebouwd is uit twee componenten, nl. de basiscontributie (die de  

reguliere badhuur moet dekken) en de afdelingscontributie (waaruit  

iedere afdeling zijn kosten moet betalen). Het verheugt uw  

ledenadministrateur enorm dat het niet nodig is om de contributie te  

verhogen.  

 In de uitnodiging voor de ALV was al aangekondigd dat onze  

 secretaris en onze penningmeester aftreden en niet herkiesbaar  

 zijn. Gelukkig hebben wij een nieuwe penningmeester gevonden,  

 Petra Oosting. In de volgende Flits zal zij zich ongetwijfeld aan u  

 voorstellen. De vacature van secretaris is echter nog niet ingevuld.  

 

 Verderop in deze Flits zult u een functieprofiel aantreffen waarin  

 duidelijk wordt gemaakt wat de functie van secretaris binnen het  

 bestuur inhoudt. Ik kan in ieder geval vertellen dat het bestuur van  

 Triton een groep mensen is die samen de schouders er onder zet  

 en elkaar steunt in de werkzaamheden als dat nodig is. Schroom  

 niet, maar kom eens een bestuursvergadering bijwonen of praat  

 met Caroline Schreuder. 

  

 Uw ledenadministrateur 

 Ria Bosma  

 

Bestuurshoek 
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Zoals jullie weten zit het bestuur momenteel helaas zonder secretaris. Het bestuur heeft echter hard een nieuwe secretaris nodig, want nu dienen de taken 
van de secretaris over de andere bestuursleden verdeeld te worden. Dit brengt weer extra werkdruk voor hen met zich mee.  We zijn daarom nog steeds op  
zoek naar een vrijwilliger die het bestuur een handje zou willen helpen met de secretariële taken binnen het bestuur. 
 
Wij realiseren ons ook dat het misschien niet helemaal duidelijk is wat van de secretaris wordt verwacht. Daarom hierbij een overzicht van de taken: 
  
De secretaris zorgt in ieder geval voor:  
• De organisatie en communicatie binnen het bestuur en de vereniging, zoals: 
• Het plannen van bestuursvergaderingen en de algemene ledenvergadering en het reserveren van het clubhuis daarvoor. 
• Het maken van agenda’s voor bestuursvergaderingen en de algemene ledenvergadering. 
• Het maken van verslagen van bestuursvergaderingen.  
• Het maken van een jaarverslag van de vereniging.  
• Het maken van een verslag van de algemene ledenvergadering. 
• De contactpersoon voor diverse instanties, zoals met de KNZB, gemeente, etc. 
• De goede verwerking van de inkomende en uitgaande post.  
• De archivering van alle post, notulen en andere stukken die op de vereniging betrekking hebben. 
• Het versturen van kaarten en/of bloemen indien daartoe aanleiding is 
• Het verzorgen van informatie die onder de leden verspreid moet worden. 
  
Wat valt niet onder de taken van de secretaris: 
• De ledenadministratie. Daar hebben we een fantastische ledenadministrateur voor. 
• Het maken van de Triton-Flitsen. Die wordt maandelijks gemaakt door onze  enthousiaste redactie. 
• Het beheren van de website. 
  
Heb je per week een paar uurtjes over en heb je enige (administratieve) werkervaring en vind je het leuk om samen met de andere bestuursleden van Triton  
verantwoordelijk te zijn voor het beleid en reilen en zeilen van Triton? Laat dat dan weten aan één van de bestuursleden. Mocht je nog verdere vragen  
hebben over de functie van secretaris, neem dan even contact op met Caroline Schreuder. 
  
We hopen dat er onder onze leden een enthousiaste vrijwilliger opstaat, die het bestuur een handje zou willen helpen met de secretariële taken. 

Secretaris gezocht! 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.depoortvanbrabant.nl%2Fnieuws.html&ei=MFMcVeCdOcfXau73gLAM&bvm=bv.89744112,d.d2s&psig=AFQjCNF25NOx2lJAS_ugCWdc2j-o-MdvYQ&ust=1428005664553287
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Nieuws en mededelingen 

Sinds februari 2015 verwelkomen wij als nieuw lid: 

 

• Tjalling Venema 

• Ruben Brands 

• Mijntje de Vries 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Flits van april 2015 verschijnt in week 18.   

De kopij hiervoor kunt u tot uiterlijk donderdag   

23 april 2015 uitsluitend sturen naar: 

redactie@triton-weesp.nl.    

Trainingen tijdens de paasdagen: 
• Op Goede vrijdag, 3 april, gaan de lessen en trainingen van 
   Diplomazwemmen, Wedstrijdzwemmen en Trinzwemmen   
   gewoon door. 
• Op zondag 5 april, 1e Paasdag, is er géén training 
• Op maandag 6 april, 2e Paasdag, is er ook géén training. 
Fijne Paasdagen allemaal! 

mailto:redactie@triton-weesp.nl
mailto:redactie@triton-weesp.nl
mailto:redactie@triton-weesp.nl
mailto:redactie@triton-weesp.nl
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Stem op onze clubheld 

Via de mail hebben wij u al gewezen op de mogelijkheid om  

te stemmen voor de verkiezing 'Clubhelden van de  

Amateursport'.  Via deze verkiezing kunnen  

sportverenigingen € 25.000,- voor hun club winnen.  

 

Triton heeft ons inziens ook een echte clubheld, namelijk  

Piet van Schooten. Piet is al langer lid en actief van Triton dan  

de meeste leden oud zijn en hij verdient het echt om tot onze  

clubheld uitgeroepen te worden.  

 

Stem op Piet van Schooten en hopelijk verdient Triton  

daarmee € 25.000,- voor onze mooie club! 

 Je kunt stemmen via de volgende link:  

https://www.adclubheld.nl/selecteer/dv/piet16 

  

Hopelijk willen jullie allemaal je stem uitbrengen! Het  

stemmen duurt maar eventjes. Je kunt stemmen tot 26 april 

 2015.  Alvast hartelijk dank voor jullie stem namens Triton! 

https://www.adclubheld.nl/selecteer/dv/piet16
https://www.adclubheld.nl/selecteer/dv/piet16
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Gevonden sleutel 

Vier weken geleden is er tijdens het  

schoonmaken van het dameskleedhok  

een sleutel met daaraan een  

leeuwen sleutelhanger gevonden.  

 

Ben je deze sleutel al een tijdje kwijt, of weet 

je van wie deze sleutel is, meld je dan bij de  

redactie (redactie@triton-weesp.nl). 

 

Wij zullen zorgen dat je hem dan weer  

terug krijgt. 
 

Terug naar home 
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Jeugdcommissie 

 

Sinds het begin van dit zwemseizoen zit ik niet meer namens de  

jeugdcommissie in het bestuur, maar bij de diplomazwemcommissie.  

Diplomazwemmen is de grootste afdeling van Triton en hoort voor de  

aanstroom naar wedstrijdzwemmen en waterpolo te zorgen. Helaas  

heeft deze afdeling al een tijdje problemen om nieuwe leden aan te  

trekken. Dit is dan ook een punt wat besproken wordt bij de  

vergadering. Daarnaast komen andere zaken voorbij, zoals wanneer het  

afzwemmen is en wie daar verantwoordelijk voor is, hoe het ervoor  

staat met de lesgevers die cursussen volgen, etc. Maar ook bijvoorbeeld 

wat de mogelijkheden zijn voor de diplomazwemmers, die al de 

diploma’s al hebben gehaald en toch willen blijven zwemmen. 

Zoals je ziet, komt er bij de diplomazwemcommissie ook veel meer  

kijken dan alleen wie er lesgeven. Naast mij zijn er dan ook twee  

nieuwe leden bij de commissie gekomen om te zorgen dat deze afdeling  

weer kan groeien tot de kweekvijver van de hele club. 

  

Namens de jeugdcommissie, 

Mark Bunnik 

 

Heb je vragen of opmerkingen die betrekking hebben tot de jeugd?  

Mail dan naar jeugdcommissie@triton-weesp.nl 

 

 

 

 

Terug naar home 
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Beste zwemmers, 

Zaterdag 11 april vervallen het 1e en 2e uur van diplomazwemmen,  

Dit is vanwege het obstakel marathon wat dan plaats  

vind in het zwembad. 

 

Geen les, maar wel een super leuk evenement om aan mee te doen!  

Kijk op de volgende pagina voor de poster  

en meld je groepje snel aan!! 

Mevrouw van Schooten bokaal 
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Mevrouw van Schooten bokaal 
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18+ Feest 

De datum voor het 18+ Feest is gewijzigd!! 
 

Het feest zal nu plaatsvinden op 

 zaterdag 13 juni  
in plaats van zaterdag 18 april 

 
Noteer het in je agenda en meld je aan via 

Triton.evenementen@gmail.com  
 

mailto:Evenementen.triton@gmail.com
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Feest op 13 juni!! 
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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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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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Kampioen verslaat Triton  

 

Triton 1 wist afgelopen weekend niet voor een stunt te zorgen door het  

ongeslagen team van De Snippen een nederlaag te bezorgen. De  

Weespers moesten een 1-8 nederlaag incasseren.  

Hoewel het spel van Triton niet slecht was, waren de heren van De  

Snippen net iets beter en handiger. Met twee topschutters in de  

gelederen van de gasten, zorgden zij voor veel gevaar van afstand  

waar Triton moeite mee had. Aanvallend werden er verschillende  

pogingen gedaan om wat terug te doen maar, een sterke keeper  

stond doelpunten voor Triton in de weg. De gasten wisten in elk  

part twee keer te scoren. Bij een 0-7 achterstand wist  

Richard Overmars voor de Weespers de ere-treffer op het  

scorebord te zetten.  

 

 

 

 

 

 

 

Triton 1 overtuigend naar winst  

 

Een toch enigszins gemakkelijke overwinning voor de heren van Triton  

afgelopen zaterdag. Bij tegenstander en directe concurrent De Vaart  

werd een 3-8 overwinning geboekt. Triton pakte in het eerste kwart een  

0-2 voorsprong en wist deze in het tweede kwart uit te bereiden naar  

een comfortabele 1-5. In het derde kwart deed de thuisploeg nog een  

poging om dichter bij te komen met een 3-6 stand na het derde part.  

Triton wist hierna de rust te bewaren en gecontroleerd de wedstrijd uit  

te spelen om de eindstand op 3-8 te brengen.  

Goed samenspel en voor elkaar willen vechten waren de positieve  

punten uit de wedstrijd, vooral het met grote regelmaat overnemen van  

elkaars directe tegenstander leverde Triton veel balovernames op.  

Hierdoor kon de snelle omschakeling van de tegenstander vaak al snel  

geneutraliseerd worden, wat voor weinig gevaar voor eigen doel zorgde.  

Aanvallend waren er nog wel wat fouten te bespeuren, hier zal  

komende weken extra aandacht aan gegeven gaan worden.  

 

Doelpunten werden gescoord door Jeroen van Vliet (4x), Ewout van  

Heiningen, Walter Pouw, Rob Mooijman en Maurice Keijzer.  

 

Waterpolo verslagen 
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Triton 1 wint opnieuw  

 

Een zeer spannend laatste kwart maar, Triton wist de punten in eigen  

huis te houden afgelopen weekend. Clubs Aquarijn en Triton wisten  

er een mooie wedstrijd van te maken, waarbij Triton uiteindelijk  

aan het langste eind trok en een 7-6 overwinning uit het vuur sleepte.  

Met periodestanden van 1-0, 3-3 en 5-5 is duidelijk dat beide partijen  

aan elkaar gewaagd waren. Elke keer dat Triton wist te scoren deed  

tegenstander Aquarijn hetzelfde. Triton was de hele wedstrijd niet in  

staat weg te lopen bij de tegenstander maar wist in een zeer spannend  

laatste kwart wel het puntje verschil te behouden. In de tumultueuze  

laatste minuten, waarin nog veel gebeurde, wist Triton het hoofd koel  

te houden en de punten in Weesp te houden.  

Doelpunten makers waren:  

- Richard Overmars,  

- Jeroen van der Vliet,  

- Christiaan Visser, 

- Marcel Koenders.  

 

Verslag en wedstrijdkalender 

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

1. J. van der Vliet 38 1. P. Duijn 25 

2. C. Visser 17 2. R. Mooijman 17 

3. P. Duijn 16 3. C. Visser 14 

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

1. J. Versteeg 46 1. J. Versteeg 17 

2. C. Muhl 16 2. R. Duijn 16 

3. M. Putter 14 3. D. Doornbos 9 

Komende wedstrijden;     

Triton 1 DWT 1 11-04-2015 20:30 

Triton 2 Zwemclub Zeist 11-04-2015 21:30 

ZV Noordkop 1 Triton 1 18-04-2015 20:50 

ZPC Woerden 2 Triton 2 18-04-2015 19:35 
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Stand Waterpolo Heren 1 
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Stand Waterpolo Heren 2 
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Sponsors waterpolo 

Terug naar home 
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Hallo allemaal,  

Op zondag 15 maart zijn er weer veel prijzen gewonnen tijdens de  

prijsuitreiking van de onderlinge wedstrijden. Iedereen had weer goed 

zijn best gedaan. Ook zijn de clubkampioenen van 2015 bekend  

gemaakt. Dit jaar zijn dat:  

   Lars van der Zee en Anna Morsink!!!  
Van harte gefeliciteerd allebei en nu moeten jullie volgend jaar jullie  

plaats goed verdedigen. Meer hierover verder op in de Flitsen.  

 

Ook is er op zondag 15 februari een LAC wedstrijd geweest. Het was een  

klein groepje en vond plaats in Hoofddorp. Tjalle Aalbers had een mooie  

PR op de 400m wisselslag met een tijd van 6.32.08 en zijn oude tijd was  

6.55.00. Verder hadden Nick Buitendijk,Tim Bunnik en Niels van Hese  

ook een mooie PR gehaald. Proficiat allemaal! 

 

Zondag 28 maart was de laatste competitie van dit seizoen. Ik hoop dat  

jullie allemaal goed gezwommen hebben en dat we weer veel punten  

hebben verdiend. 

 

Sportieve groeten,  Tim Fiene 
 

  

Commissiepraatje 
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Op zondagmorgen 15 maart heeft de prijsuitreiking van de Onderlinge  

Wedstrijden plaatsgevonden. Het was weer heel spannend wie dit jaar  

de winnaars in de verschillende leeftijdscategorieën zouden worden: 

 

De winnaars van de Onderlinge wedstrijden 2015 per categorie zijn  

geworden:  

 

 Meisjes onder 9 jaar :  Nienke Verschuren    
Meisjes onder 11 jaar :  Pascalle Snouck 
Meisjes onder 13 jaar :  Iris Seinen 
Meisjes onder 15 jaar :  Anna Morsink 
Meisjes onder 17 jaar :  Nienke Aalbers 
Dames senioren:  Carine Veldhuisen 

 

 Jongens onder 9 jaar :  Geen deelnemers 
Jongens onder 11 jaar :  Jasper Morsink 
Jongens onder 13 jaar :  Tjalle Aalbers 
Jongens onder 15 jaar :  Lars Ebbers 
Jongens onder 17 jaar:  Niels van Hese 
Heren senioren:   Tim Bunnik  

 

 

 

 De totale uitslagen, de uitslagen per categorie en het algemene  

 klassement voor de heren en de dames zijn te vinden op de  

 website. 

 Op de volgende pagina’s nog een foto-impressie van de gelukkige 

 bekerwinnaars. 

  

Prijsuitreiking Onderlinge Wedstrijden 

 Gefeliciteerd allemaal met deze fantastische prestatie!!  
 

http://www.triton-weesp.nl/UserFiles/File/Wedstrijdzwemmen/Wedstrijden/2015/Uitslagen/Totaal/2015-01-30=Weesp-Clubkampioenschap-Uitslag.pdf
http://www.triton-weesp.nl/UserFiles/File/Wedstrijdzwemmen/Overig/2015/Clubkampioenschappen_2015_Uitslag_Categorie.pdf
http://www.triton-weesp.nl/UserFiles/File/Wedstrijdzwemmen/Overig/2015/Clubkampioenschappen_2015_Uitslag_Kampioenschap.pdf
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Prijsuitreiking onderlinge wedstrijden 
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Prijsuitreiking onderlinge wedstrijden 
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Zondag 9 maart, alweer de vierde en één na laatste competitiewedstrijd, waar we zoals gewoonlijk beginnen met de estafette en het goed  

aanmoedigen van de estafette-zwemmers door de rest van de wedstrijdploeg op de kant. Supporteren daar is Triton een ster in, het geschreeuw  

en geroep aan de rand van het bad! 

Richard haalt  vandaag 40 seconden van zijn tijd op de 200m vrij af! Wij voorspellen: de PR beker is voor Richard.... Hij heeft er ook nog een  

zilveren plak mee binnengehaald. Na deze prestatie heeft Richard het ook gepresteerd om op zijn 2e afstand (100 school) nog een PR  te  

zwemmen en een medaille te winnen! 

Lars Z. was vastbesloten om de strijd op de 200m schoolslag te winnen van Thom en die strijd heeft hij ook gewonnen. 

Iris O. zwom vandaag 10 seconden van haar tijd van de 100m wissel af en Lianne S. zwemt twee seconden van haar tijd op de 200m wissel af  

en wordt hiermee eerste. 

Aan het einde van een lange wedstrijd (op papier duurde de wedstrijd meer dan een uur korter) de laatste estafettes. 

Bij overname van de estafette wilde Nienke V. zo snel zwemmen dat ze per ongeluk ook te snel in het water dook. Helaas dus een DIS.  

Ondanks een 5e inschrijftijd op de 50 m rug, wist Anna nog een zilveren plak te bemachtigen. Hierdoor kwam het totaal aan persoonlijke  

medailles voor Triton op: 7 goud, 10 zilver, 9 brons. We hebben deze dag 50 persoonlijke records gezwommen! 

Groeten, Esther en Jennifer 

 

             Hier kan je de totale uitslagen vinden 

 

             Hier een link met de foto’s 

 

 

 

 

 

Competitiewedstrijd Almere 

http://www.triton-weesp.nl/UserFiles/File/Wedstrijdzwemmen/Wedstrijden/2015/Uitslagen/Totaal/2015-03-08=Almere-Stad-NZC-4-Uitslag.pdf
https://plus.google.com/photos/108677639031199249940/albums/6125843331853969153?gpinv=AMIXal8h24bAis2Du8HPsuUni0VAS32bQV21X14FgXYQ6azCy4FCMAUqd9gIhLTAgKkGAzQpoj1kBcY49rNp_5QxXdtyh5loRt7ZtedVVjbRbpplGlcXFvw&cfem=1
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Afgelopen zondag, 29 maart, was alweer het laatste deel van de  

Zwemcompetitie. De wedstrijd begon vrij vroeg en ook de zomertijd  

ging deze zondag in. Gelukkig had iedereen er rekening mee gehouden  

en kwam niemand een uur te laat.  

 

Ook bleek precies dit weekend de Schipholtunnel afgesloten te zijn voor 

het verkeer richting Hoofddorp. We moesten daardoor omrijden, maar  

gelukkig  om zorgde dit niet voor heel veel extra oponthoud. 

 

Dit jaar was er voor gekozen om de laatste competitiewedstrijd met 6  

verenigingen in het nieuwe 8-banenbad van Hoofddorp te zwemmen. 

Gewoonlijk zwemmen we de competitie met 3 verenigingen.  

De wedstrijd duurde daardoor wel wat langer dan normaal, maar de  

laatste nummers  waren daardoor wel extra spectaculair! Het laatste  

nummer bestaat namelijk standaard uit de 8 x 50 meter vrij estafette.  

Triton deed hier met twee teams aan mee en alle andere  

wedstrijdzwemmers stonden ze hard aan te moedigen! 

 

Er is, net als bij de andere Competitiewedstrijden, goed gezwommen  

door de Triton-zwemmers.  Op de website zijn de totale uitslagen te  

vinden en ook de individuele uitslagen van alleen de Triton-zwemmers.  

 Ook het eindklassement is inmiddels bekend: In deze laatste ronde  

 is Triton 6e geworden en ook in het totaal klassement is Triton 6e  

 geworden (van de 14). Eigenlijk heeft Triton heel constant  

 gezwommen in deze Competitie.  

 

 Op de volgende pagina staat de eindstand van onze Regionale  

 Competitie afgebeeld, maar je kunt hem ook op internet vinden,  

 zie: de eindstanden in de Regionale Competitie.  

 

 Ook de landelijke eindstand is bekend: Als alle Regio’s bij elkaar 

 opgeteld worden, is Triton 23e geworden (van de 71)!  

Competitie Hoofddorp 

http://www.triton-weesp.nl/UserFiles/File/Wedstrijdzwemmen/Wedstrijden/2015/Uitslagen/Totaal/2015-03-29=Hoofddorp-NZC-5-Uitslag.pdf
http://www.triton-weesp.nl/UserFiles/File/Wedstrijdzwemmen/Wedstrijden/2015/Uitslagen/Triton/2015-03-29=Hoofddorp-NZC-5-Uitslag-Triton.pdf
http://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/zwemmen/ranglijsten/competitieoverzicht/1000001268/1e_klasse_regio_midwest/
http://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/zwemmen/ranglijsten/competitieoverzicht/1000001277/1e_klasse_landelijk/
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Eindstand Zwemcompetitie 
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Op 28 maart werd in het Sloterparkbad in Amsterdam de finaleronde van de Nationale Zwemcompetitie gehandicapten gezwommen.  

De beste 8 zwemmers van Nederland werden hiervoor uitgenodigd. 

  

Inge mocht hieraan meedoen en wel op drie nummers, de 100 vrij, de 50 rug en de 50 school. Jessica is samen met Inge naar deze wedstrijd  

gegaan. Het was superspannend voor Inge en ze heeft het super goed gedaan!  Zoals ze zelf zei:  

 

“Ik ben 6e geworden op de 100 meter vrije slag en 7e op de 50 meter rugslag en de 50 meter schoolslag en dat mag in de Triton Flitsen.” 

 

Groetjes van Inge Horstman 

 

Nationale Finale Gehandicapten 
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Zondag 22 maart, met een klein groepje richting Amersfoort,  Francine,  

Esther, Paul, Tim en klokker Ineke. 

 

De eerste start is de 50m vlinder, waar Paul aan mee zwemt maar waar  

een vervelende Belg eerste wordt. Hierna volgt de 100m schoolslag.  

Hier zwemmen Esther en Tim, in een 50m bad zijn dit maar twee banen,  

maar die tweede baan is wel zwaar! 

 

De 50m vrij is een afstand welke Esther en Paul zwemmen, beide niet in  

de serie waar ze thuis hoorden. Drie dagen voor de wedstrijd kwam  

Esther er achter dat ze  de verkeerde afstand had opgegeven en Paul dat  

hij niet kan meezwemmen met de volgende wedstrijd. Ze gaan beiden  

voor de Bingoprijs en de 50m vrij kon alleen nog worden gezwommen  

in Amersfoort . Gelukkig kon het nog gewijzigd worden en hebben beide  

de 50m vrij gezwommen. Francine heeft ook de 50m vrij gezwommen  

en werd derde.  Op de 50m rug werd Paul eerste en Francine tweede. 

 

Als toetje zwommen Tim en Esther de 400m vrij, Esther vijf seconden pr,  

Tim wordt eerste in zijn leeftijdscategorie. 

 

 

 

 

Masterwedstrijd Amersfoort 

Volgende keer zwemmen we in Alkmaar en hopelijk gaan er dan weer iets meer zwemmers mee. 
 
Groeten, Esther 
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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 

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 

April 
 
 
 
 

 
1 Tim Bunnik 
1 Jeffrey Paassen 
2 Gaby Lovers 
2 Niek Slegt 
5 Niels Hofstede 
5 Savanna Kamsma 
6 Lars Ebbers 
7 Madelief van Drie 
8 Hans Bergmans 
9 Latoya Rebergen 
14 Melissa Costello 
14 Lars van der Zee 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
16 Niels de Ruijter 
19 Wil van Kassel 
19 Julien Luursema 
21 Marcel  Joukes 
23 Tjerry Conradi 
23 Yannick Huydts 
24 A.C.A.C. Rietveld 
25 Nick Buitendijk 
26 Janine van Kooten 
29 Annemieke de Rooij 
 

 

Terug naar home 


