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De Flitsen van Mei 2015 

• 18+ feest op zaterdag 13 juni 

• Onze nieuwe penningmeester stelt zich voor 

• Just Married….. 

• Verjaardagen in juni 
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Hallo allemaal! 

 

Even voorstellen: 

  

Mijn naam is Petra Oosting.  

Sinds de laatste jaarvergadering ben ik de nieuwe penningmeester  

van Triton. 

 

Ik ben de moeder van Iris en Jaro. Zij zitten beiden op  

wedstrijdzwemmen en zelf zit ik sinds een paar jaar op trimzwemmen. 

 

Op het gebied van de functie penningmeester heb ik al eerder ervaring  

opgedaan bij een andere vereniging. Ik verheug me op een goede en  

plezierige samenwerking met de overige leden van het bestuur. 

  

Petra Oosting 

Bestuurshoek 
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Nieuws en mededelingen 

Sinds mei 2015 verwelkomen wij als nieuw lid: 

 

• Frank Molenaars 

• Ryan Lister 

• Davien Heeman 

• Ruby Rijnbeek 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Flits van juni 2015 verschijnt in week 27.   

De kopij hiervoor kunt u tot uiterlijk donderdag   

25 juni 2015 uitsluitend sturen naar: 

redactie@triton-weesp.nl.    

 Laatste trainingsweek van dit zwemseizoen: 

 De laatste trainingen van dit zwemseizoen vinden  

 plaats in week 27.  

 

 

 

 

 

 

Terug naar home 
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Jeugdcommissie 

Hallo zwemmers,  

  

Ik ben Kaylee de Vries, ik zit bij de jeugdcommissie en ga hier iets  

over vertellen.  
 

De leden van de jeugdcommissie zijn verdeeld over verschillende  

commissies zodat we wat meer kunnen doen en meer het idee krijgen  

wat er verder te doen is behalve de jeugdcommissie. Ook kunnen we  

hierdoor eerder doorstromen doordat we meer weten.   
 

Ik zit in de evenementencommissie samen met Mariëlle, Nicky, Carine 

en Barbara. Het is de bedoeling dat we allemaal evenementen  

organiseren voor de hele club. Voornamelijk organiseren we feestjes  

voor de club, we verzinnen leuke ideeën voor het Triton kraampje op de  

verenigingen markt (Sluis & Bruggenfeest), we organiseren een  

Zwem4daagse, oliebollentoernooi, marathonzwemmen, noem  

maar op! We doen van alles!!  

 

Wij hebben pas geleden een obstakel run georganiseerd voor de  

jongeren onder ons. Er waren 2 groepen: het 1e uur waren de jongsten 

en het 2e uur kwamen de wat oudere kinderen, dit was tot 14 jaar.  

Alle kinderen vormden teams, zo moest je het water in springen, heel  

 snel zwemmen naar de mat, daar ging je vervolgens overheen en  

 onderdoor, dan doorzwemmen, uit het water klimmen, over de  

 rode mat heen rennen, het water weer in, al zittend op een bal  

 naar de overkant en als laatst 1 iemand op de mat en de rest van  

 het team mocht duwen. Wie als eerste met zijn team  op de mat  

 stond  had gewonnen (dit werd bijgehouden met een stopwatch).  

  

 Dan nog even iets heel anders: op 13 JUNI organiseren we een  

 leuk feestje voor de categorie 18+.  

 dus: IEDEREEN BOVEN DE 18, HOUD 13 JUNI VRIJ!!!!!!  

 

 Ook komt rond september de Zwem4daagse er weer aan! Die  

 week  mogen jullie zwemmen met je papa, mama, broertjes,  

 zusjes, opa’s, oma’s, nichtjes, neefjes, vrienden en vriendinnen!!  

 Verder zullen er nog vele feestjes en evenementen volgen.  

 

       Groetjesss,  Kaylee 

 

Terug naar home 
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Binnen de evenementencommissie zijn we druk bezig met allerlei leuke evenementen.  
 
Het Sluis en Bruggenfeest komt bijvoorbeeld al weer dichterbij en wij hopen dat we ons ook dit jaar  
weer mogen presenteren op de Verenigingenmarkt. Verder zal in september ook weer de  
zwem4daagse plaatsvinden. Ons doel dit jaar? Nog meer deelnemers en iedereen met plezier laten  
zwemmen! Verder kun je ook in het najaar weer mee doen met de Grote Clubactie. Er zullen ook dit  
jaar weer prijzen te winnen zijn dus zet het vast in je agenda:  
Vanaf 19 september mag je loten gaan verkopen!! In de weken ervoor krijg je de loten boekjes. 
 
Zoals jullie in eerdere Flitsen hebben kunnen  
lezen is er 13 juni een feestje voor 18+ in het clubhuis.  
Nog niet opgegeven?  
Doe dat nog snel via: triton.evenementen@gmail.com  
 
Er komen nog een hoop leuke evenementen aan, 
dus houd de Flitsen en je mail in de gaten! 
               
Groet, Mariëlle Joukes 
Voorzitter Evenementencommissie 

Evenementencommissie 

mailto:triton.evenementen@gmail.com
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Themafeest 18+ !! 

Terug naar home 
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Hallo allemaal, 

 

Het is inmiddels alweer begin  juni. De meimaand bleek een echte  

trouwmaand. Zowel Jessica Hooijer als Jennifer Go zijn in het  

huwelijksbootje gestapt. Namens de hele wedstrijdploeg nogmaals 

van harte gefeliciteerd!! Een foto-impressie hiervan zie je op de 

volgende pagina. En het houdt nog niet op: Komende week 

stapt ook Nikcy Konijn in het huwelijksbootje.  Ze heeft haar  

vrijgezellentraining al gehad. Ook hiervan een foto-impressie in deze  

Flits. 

 

Verder zit het zwemseizoen zit er inmiddels alweer bijna op.  

Afgelopen weekend werden de laatste wedstrijden door onze  

oudere wedstrijdzwemmers gezwommen en onze minioren komen in  

het weekend van 13 en 14 juni nog in actie tijdens de miniorenfinales. 

 

Betekent dit dat we nu helemaal niets meer hoeven te doen? Nee!!! 

De trainingen gaan gewoon door tot en met vrijdag 3 juli.  

Daarnaast hebben we  weer onze gebruikelijke eindejaarsactiviteit in de  

planning staan, namelijk het bowlen met alle wedstrijdzwemmers!  

Dit zal plaatsvinden op vrijdag 26 juni. Nadere informatie volgt nog. 

 En ook komt de leiding voor het trainingsweekend binnenkort  

 weer bij elkaar om de eerste plannen te maken voor het  

 trainingsweekend 2015! Jullie wisten toch al dat het trainings- 

 weekend in 2015 gehouden wordt van vrijdag 11 t/m zondag 13 

 september? Nee? Zet deze datum dan gauw in je agenda! 

 We gaan dit jaar naar Kampeerboerderij de Runsvoort in Helvoirt.  

 Als je alvast een kijkje wilt nemen naar hoe het er daar uitziet, kijk  

 dan op de website van de Runsvoort.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

       Groetjes, Caroline  

Commissiepraatje 

http://www.runsvoort.nl/accommodaties/kampeerboerderij/
http://www.runsvoort.nl/accommodaties/kampeerboerderij/
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        Just married 

Met liefde en inzet  

voor elkaars geluk, 

kan jullie huwelijk  

niet meer stuk. 
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Op maandag 18 mei moest Nicky er toch echt aan geloven:  

haar vrijgezellentraining!  

Voordat de training begon, hebben we haar met z’n allen  

staan opwachten met ballonnen en uiteindelijk heeft zij  

zich in een mooi pakje gehesen. 

Tijdens de training is ze het water in gegaan en heeft ze  

samen met alle kinderen spelletjes gedaan. 

 

Nicky gaat op 5 juni met Maarten trouwen.  Wij wensen  

hen een hele mooie dag toe en veel geluk en liefde samen. 

 

Vrijgezellentraining Nicky 
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Vrijgezellentraining Nicky 
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Op zondag 17 mei was de 2e dag van de Zomerkring  

kampioenschappen in het Sloterparkbad in Amsterdam.  

We gingen met een groepje van 12 zwemmers onder  

leiding van Jessica naar Amsterdam.  

 

Er waren 4 afstanden voor de vrouwen en 3 voor de heren.  

Bij de heren werden de 50 rug, de 200 vlinder en de 100 vrij  

gezwommen. Bij de vrouwen werden de 50 school, de 200 rug,  

de 100 vlinder en de 200 vrij gezwommen.  

 

Er zijn bij deze wedstrijd enkele PR’s gezwommen en  

enkele medailles behaald.  

 

Tim Bunnik haalde brons op de 200 vlinder, waardoor  

Lars van der Zee helaas net 4de werd. Anna Morsink behaalde  

goud op de 100 vlinder. Tjalle Aalbers haalde brons op de 100 vrij.  

 

Anna, Mila en Iris hadden het in ieder geval erg naar hun zin in de  

kleedkamer.  

 

Michelle en Nienke  

 

 

Verslag Zomerkring deel 2 
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Ook dit jaar zijn we weer met een groepje wedstrijdzwemmers gaan kamperen bij het Leeghwaterbad in Purmerend.  

Een weekend vol zwemwedstrijden ,maar ook met een hoop gezelligheid.  

 

Er zijn individuele medailles binnengesleept door Michelle Warta en Tim Bunnik.  En het heren estafette-team bleek een  

hele goede combinatie, want ze hebben elke estafette die ze zwommen een medaille gewonnen. En er zijn ook nog enkele 

persoonlijke records gezwommen.  

 

Op zondag hebben we de dag gezellig afgesloten met  

een  BBQ. Iedereen heeft weer goed zijn best gedaan  

tijdens de wedstrijden en samen hebben we er mooi  

en gezellig weekend van gemaakt. 

 

Wij vonden het weer een top weekend!! 

 

Volgend jaar weer?! 

 

Groetjes, 

 

Mariëlle en Tim 

Pinkstertoernooi 2015 
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Pinkstertoernooi 2015 
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Op 8, 9 en 10 mei werd in het Pieter van den Hoogenband Zwemstadion  

in Eindhoven het ONMK lange baan georganiseerd. De NK voor  

zwemmers in de leeftijdscategorieën vanaf 20+, de Masters dus.  

 

Vanuit Triton een mini-afvaardiging in de vorm van Paul en Tim, zoals  

altijd vergezeld door onze altijd inzetbare official Ineke. 

 
Wat score betreft heeft Tim zijn vader verslagen. Tim kwam tot 5x zilver  

(800 + 1500 vrij, 200 + 400 wissel en 200 vlinder). Paul bleef steken op  

"slechts" 2x zilver (200 vlinder en 400 wissel) en 3x brons (800 vrij, 100  

school en 200 wissel). Paul wist echter wel 2x een all-time PR (in het  

50m bad) te behalen op 50 school en 100 vlinder. Vooral dat laatste was  

opmerkelijk: 100 vlinder is het laatste nummer aan het eind van 3 lange  

dagen (van 08:00-18:00) in het zwembad hangen. Of betaalde de  

investering in die nieuwe zwembroek zich al direct uit? Een uur eerder  

was hij nog totaal uitgeput gefinisht na de 400 wissel, dat ging echt niet  

meer. 
 

Afgezien van die 400 wissel van Paul waren de tijden zeer goed op  

niveau: steeds dicht tegen het eigen PR in een 50m bad. En dat voor een  

lang weekend met 8 resp. 9 starts. De "kannibalen" vinden het nog altijd  

 moeilijk om zich te beperken tot enkele starts en daarop dan  

 alles te geven. Het zwemmen vinden beiden gewoon te leuk.  

 Laten we hopen dat dat nog lang het geval blijft. 

 

 De Triton-uitslagen zijn te vinden op de website. 

 

 Paul 

 

Verslag ONMK Eindhoven 

Terug naar home 

http://www.triton-weesp.nl/UserFiles/File/Wedstrijdzwemmen/Wedstrijden/2015/Uitslagen/Triton/2015-05-08=Eindhoven-ONMK2015lb-Uitslag-Triton.pdf
http://www.triton-weesp.nl/UserFiles/File/Wedstrijdzwemmen/Wedstrijden/2015/Uitslagen/Triton/2015-05-08=Eindhoven-ONMK2015lb-Uitslag-Triton.pdf
http://www.triton-weesp.nl/UserFiles/File/Wedstrijdzwemmen/Wedstrijden/2015/Uitslagen/Triton/2015-05-08=Eindhoven-ONMK2015lb-Uitslag-Triton.pdf
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1 Onno Schlebaum 
2 Emil Boogaard 
3 Ineke Bunnik-Bruijns 
6 Magali Kapetijn 
6 Yunah Wit    
7 Jim Hagenstein 
11  Iris Seinen 
14 Martijn Putter  

Verjaardagen in juni 

16 Paula van der Pouw-Kuiper  
17 Milly Attema-de Jonge   
19 Annemieke van Wijk   
21 Rick Uding  
24 Davien Heeman  
28 Ed van Ingen  
29 Nienke van Kesteren 
29 Jasper Kruidenberg  

Terug naar home 


