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De Flitsen van November 2015  

Oliebollentoernooi en marathonzwemmen op 28-12! 

Mededeling over Grote Clubactie 

Waterpolo zoekt dames! 

Zwemmen met een beperking 
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Beste leden, 

 

2015 nadert alweer zijn einde en we gaan snel richting 2016. 

 Het is echter nog wel te vroeg om terug te kijken op 2015, dat is iets 

voor de volgende Flits. 

Toch kijken we wel even terug naar de afgelopen periode met alle  

verschrikkelijkheden die zich in Parijs, maar ook in andere delen van de  

wereld hebben afgespeeld en helaas nog afspelen. Aanslagen,  

terreurdreigingen, vergelding etc. etc. Welke woorden moet je hierover  

schrijven? Ik denk dan toch dat geen woorden misschien wel de beste  

oplossing is. Stilte, 1 minuut of meerdere. Stilstaan bij het ondragelijke  

leed van de slachtoffers en hun nabestaanden en onszelf dan afvragen  

waar de oplossing ligt, hoe we verder moeten. Stilte om na te denken  

over verdraagzaamheid, respect, veiligheid en plezier.  Want daar ging  

het toch over die avond. Een concert, een terras, een sportwedstrijd die  

op brute wijze werd verstoord door terroristische aanslagen. Tja, hier  

zijn geen woorden voor. Laten we hopen dat we bespaard blijven van  

nog meer (onnodig) geweld met zoveel onschuldige slachtoffers. 

 

Natuurlijk van totaal andere orde, maar de termen respect, veiligheid,  

sportiviteit en plezier vormen (ook) een onderdeel in de campagne van  

 de KNZB. “Code Blauw; zwem sportief!”. In dit statement zit veel  

 meer dan alleen een boodschap voor onze zwemwereld. Laten  

 we dit uitdragen. Het bestuur onderschrijft Code Blauw en voelt  

 zich betrokken en staat achter dit statement. In de volgende flits  

 meer over dit onderwerp. 

 

 Gelukkig gebeuren er ook leuke dingen en dat was de dag dat  

 Sinterklaas zijn boot weer afmeerde in De Kom van Weesp. Jullie  

 hebben hem vast gezien, de Triton-praalwagen die deelnam aan  

 de intocht. Die prachtige vlaggetjes, geweldig. Er zijn er zo’n  

 2500 uitgedeeld. Een enorme kans om WZ&PC Triton zich te  

 laten presenteren in Weesp. Wederom een geweldig feest en  

 lekker druk bezocht. Zie bij de Evenementenpagina’s een verslag  

 over koning Triton, Ariël en prins Erik. Bijzondere dank aan de  

 initiatiefnemers, de makers en andere vrijwilligers die dit op zo’n  

 korte termijn voor elkaar konden krijgen. 

 

 Dan nog even een belangrijke datum: 28 december is er weer de  

 jaarlijkse oudejaarsborrel. Jullie komen toch ook? 

         
 Sportieve groet, Marcel Joukes 

Bestuurshoek 
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Nieuws en mededelingen 

Sinds 1 november verwelkomen wij als nieuw lid: 

 

 

Sander Buring  

Timo van der Veeken  

Kyra de Rooij  

Marius Vasilache  

Stella Hin  

Roemer Jonker 

Lisanne de Leeuw  

 

 

 

De Flits van december verschijnt in week 53.   

De kopij hiervoor kunt u tot uiterlijk zondag 27 december 

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

 

Terug naar home 

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


WZ & PC Triton Flitsen ©2015 

Grote Clubactie 

Beste lotenkopers, 

 

Doordat er enige verwarring was over de data die op de site van de Grote Clubactie stonden, waren wij te laat met het 

 invoeren van de verkochte loten waarvoor een incassomachtiging aan de Grote Clubactie is afgegeven. Wij krijgen nu de  

loten toegestuurd en moeten zelf zorgen voor de incasso. De Grote Clubactie incasseert dan de kosten van onze rekening.  

Als de incasso gelukt is zorgen wij ervoor dat de loten  bij u terecht komen.  

 

Mocht het voor ons niet mogelijk zijn om de loten te incasseren dan zullen ze tegen  

contante betaling bij u afgeleverd worden.  

 

Wij hopen op deze manier toch nog ongeveer € 1.000,00  

voor de club op te halen.  

 

Terug naar home 
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Zaterdag 3 oktober jl. hebben wij met een grote groep vrijwilligers van wedstrijdzwemmen bij DEEN gestaan, om zoveel  

mogelijk munten binnen te halen van het winkelend publiek voor Triton. Daarnaast hebben we natuurlijk Triton gepromoot! 

Een paar weken terug hebben wij dan eindelijk de cheque overhandigd gekregen van DEEN.  

 

€ 1.169,32 is het eindbedrag geworden!!  

Een FANTASTISCH bedrag vinden wij!!  

 

Het bedrag zal voornamelijk worden besteed  aan het  

trainingsweekend van 2016. 

Daarnaast zal er ook een bedrag besteed gaan worden  

aan spel-/trainingsmateriaal voor wedstrijdzwemmen.  

 

We willen alle vrijwilligers die hier aan meegeholpen  

hebben enorm bedanken voor hun hulp!!  

 

Namens CEC, 

Tim Tames 

 

DEEN Actie 
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Sinterklaasintocht 

In mei dit jaar kregen wij een e-mail met de mogelijkheid  
om als vereniging deel te nemen aan de sinterklaasintocht.  
Wij moesten daarvoor onze ideeën in een PowerPoint 
presentatie zetten en opsturen.  
De organisatie vond ons idee zo leuk, dat ze ons hebben 
uitgekozen.  
Het thema was Disney en daarom was het voor ons heel  
makkelijk, want de vader van de kleine zeemeermin is  
natuurlijk koning TRITON! 

 
 
Het was een geweldige dag en ik ben er heel trots op dat wij als 
zwemvereniging mee konden doen aan zo’n leuk en groots evenement in 
Weesp! 
 
Mijn dank gaat uit naar alle vrijwilligers die hebben geholpen met de kar 
opbouwen en op de dag zelf.  

Mariëlle 
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Sinterklaasintocht 
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Pietjes in het zwembad 

De lieve Sint heeft ook dit jaar weer een paar 
leuke pietjes naar Triton gestuurd om te kijken 

naar de zwemkunsten van de kinderen. 
Natuurlijk hadden ze voor alle kinderen wat 

lekkers meegenomen. 
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Oliebollentoernooi 

Ook dit jaar wordt het Oliebollentoernooi weer georganiseerd! Er worden verschillende spellen klaargezet waarbij je het in 
teams tegen elkaar opneemt. Het is een feestje voor de kinderen met veel leuke spelletjes in het water en natuurlijk niet te 
vergeten de oliebollen. Het thema is dit jaar ‘Samenwerken’. Samenwerken is erg belangrijk omdat je samen sterker staat en 
veel meer kan. Bovendien is samenwerken ook heel erg leuk en gezellig! 
  
Wie mogen er mee doen? 
Alle leden die op de basisschool zitten en in het bezit zijn van een A-diploma.  
Als je een vriendje of vriendinnetje hebt die een A-diploma heeft en ook graag mee wilt doen dan mag dat natuurlijk ook! 
  
Wanneer is het? 
Op maandag 28 december van 17.15 uur tot 19.00 uur. 
 
Hoe doe je mee? 
 
Je kunt je opgeven door een mail te sturen naar  
triton.evenementen@gmail.com met je: 
 
Naam: 
Leeftijd: 
06 nummer van je ouders: 
Naam vriendje/vriendinnetje: 
Leeftijd: 

mailto:triton.evenementen@gmail.com
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Marathonzwemmen 

 
Maandag 28 december zal ook weer het bekende Marathonzwemmen plaats vinden.  
Je maakt een team van 5 of 6 personen.  
Je verzint een leuke/originele team naam en meld je team aan via: 
triton.evenementen@gmail.com  
 
 
De spelregels?  
Ieder teamlid zwemt om beurten 100 meter (4 banen) en dit 60 minuten lang.  
Een team mag NIET alleen maar uit mannen of alleen uit vrouwen bestaan.     
 
 
De prijs? Een mooi aandenken aan je geleverde prestatie! 
 
 
Tijd?   
- 20:00 uur inzwemmen 
- 20:15 uur begin zwemmarathon 
- 21:15 uur eind signaal 
- ± 21:45 uur prijs uitreiking in clubhuis     
 
Wees er snel bij want er is maar ruimte voor 12 teams (2 teams per baan). 
 

mailto:triton.evenementen@gmail.com
mailto:triton.evenementen@gmail.com
mailto:triton.evenementen@gmail.com
mailto:triton.evenementen@gmail.com
mailto:triton.evenementen@gmail.com
mailto:triton.evenementen@gmail.com
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Eindejaarsborrel 

Na het Marathonzwemmen is er een 
eindejaarsborrel in het clubhuis! 

Hier zal ook de prijsuitreiking van het 
Marathonzwemmen zijn. 

Kom allemaal een drankje drinken,  
zodat we gezamenlijk weer een  

mooi zwemjaar kunnen afsluiten! 

Terug naar home 
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Diplomazwemmen 

Terug naar home 

In  verband met Sinterklaas is er op 5 december geen zwemles. 
 
Wij wensen iedereen een heerlijk avondje toe!! 
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Strijdlust Triton niet beloond  

Ondanks het gemis van maar liefst vier basisspelers gingen de heren  

van Triton volop de strijd aan tegen Aquarijn, de gastheren uit  

Nieuwegein. Er werd vol gevochten voor elke bal, wat na het eerste  

kwart een 0-2 voorsprong voor Triton opleverde. Halverwege de  

wedstrijd wist Triton nog een 3-4 op het bord te houden.  

De gastheren wisten in het derde kwart de stand om te buigen naar 

een 7-6 en uiteindelijk een 10-8 eindstand te bereiken.  

Beide teams waren het erover eens dat beide ploegen de winst  

hadden kunnen pakken, maar dat Aquarijn dit maal de gelukkige was.  

Christiaan Visser was met drie doelpunten de meest scorende speler  

van Triton.  

 

Triton kan JAWS niet stoppen  

Het gepromoveerde JAWS uit Amsterdam won al twee maal met  

grote cijfers, ook Triton kon de bezoekers uit Amsterdam niet op een  

verlies trakteren. Triton probeerde de overhand te krijgen maar de  

snelheid van de tegenstander zorgde voor veel problemen. Na de 1-1  

in de eerste  periode wisten de gasten een gat van twee punten te slaan,  

1-3 na periode twee en 2-5 na periode drie. Triton kwam nog terug naar  

4-5, maar een gemiste kans op 5-5 zorgde voor de 4-6 en daarmee was 

het verzet definitief gebroken. Eindstand werd 4-7, Christiaan Visser was  

met twee van de vier doelpunten topscorer voor Triton.  

 

Triton pakt weer volle punten  

De waterpoloërs van Triton hebben afgelopen weekend gewonnen in  

Den Helder.  

Tegenstander Noordkop werd met 7-9 aan de kant gezet. Triton had wat  

moeite met de start waarin Noordkop fel begon, dit leidde tot de 3-2  

achterstand na het eerste kwart. Door goed samenspel en veel  

zwemwerk kon Triton dit naar een 4-5 brengen halverwege. Noordkop  

bleef sterk spelen maar kon niet verhinderen dat Triton via 6-8 na het  

derde kwart uiteindelijk met 7-9 als winnaar het bad uit stapte. Rick van  

Vliet scoorde zijn eerste doelpunt voor het eerste team uit Weesp,  

Walter Pouw had met vier doelpunten een groot aandeel in de zege.  

 

Verslagen waterpolo heren 1 
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Geen winnaar in streekderby Triton – De Otters ‘t Gooi  

De waterpolo wedstrijd tussen Triton en de Otters ‘t Gooi kende  

afgelopen zondag geen winnaar. Hoewel de Bussumer gasten  

de hele wedstrijd een voorsprong hadden, konden de Weesper  

mannen toch een 10-10 gelijkspel binnen slepen. De gastheren  

kwamen goed uit de startblokken en met tussenstanden van  

1-3, 5-6 en 6-10 hadden zij de gehele wedstrijd een voorsprong.  

Triton bewaarde de rust en wist in het laatste part de 4 punten  

achterstand weg te werken. Even leek het er nog op dat de  

Weesper heren zelfs de winst nog zouden pakken maar een geode  

redding aan Bussumse kant stond dit in de weg. Dat Triton goed  

samenspeelde is goed te zien aan de doelpuntenmakers,  

zeven spelers verdeelde de tien doelpunten. 

 

  

Waterpolo 
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Triton H1 (Heren) 1e klasse A 
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Triton H2 (Heren) 3e klasse B 
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Triton Da1 (Dames) 4e klasse B 
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Dit jaar is de waterpolo-afdeling van Triton voor het eerst 

 sinds jaren weer gestart met een dames-team. Het is super  

leuk dat er weer een dames team is, maar we kunnen nog wel  

wat versterking gebruiken! 

 

Heb je zin om je aan te sluiten bij dit gezellige team, kom dan  

eens kijken bij de training. De dames 1 traint op dinsdag van  

20:30 uur tot 21:30 uur. Kom je mee trainen? Je hoeft  

hiervoor geen ervaring in het waterpolo hebben.  

Waterpolo zoekt dames! 

Je speelt in het eerste team. 

Terug naar home 
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Hallo allemaal, 
 
Ik ben Iris Oosting en ben nu 3 jaar lid van Triton.  
 
Sinds vorig jaar geef ik training bij het zwemmen met een  
beperking. Dit doe ik omdat ik een sportopleiding volg en  
buiten mijn stage 20 uur les moet geven.  
 
Omdat ik dit heel erg leuk vind, ben ik dit jaar door  
gegaan met het training geven. 
 
Zoals Nicky vorige maand al vertelde oefenen we iedere 
maand een andere slag. Deze maand doen we de rugcrawl.  
 
Iedereen heeft weer goed zijn best gedaan! 
 
Groetjes, Iris 

 

Zwemmen met een beperking 
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Deze maand is het mijn beurt om wat te schrijven voor het  

trainerspraatje. Meeste van jullie kennen me wel, aangezien ik al wat  

jaartjes mee loop. Maar voor de nieuwe zwemmers: Mijn naam is Pascal  

van Kassel. Ik zit op wedstrijdzwemmen sinds 1993 en ik ben begonnen  

met lesgeven aan diploma zwemmen in 1997 samen met Mr. van  

Schooten. Vanuit diplomazwemmen met ik overgestapt naar trainen  

wedstrijdzwemmen waar ik jaren lang trainer geweest bij de junioren  

samen met Jasper Kruidenberg. Sinds seizoen 2014-2015 overgestapt  

naar de selectie. Uiteraard Dit doe ik natuurlijk niet alleen. We hebben  

een heel trainers korps waar we elkaar vaak helpen en elkaar advies  

geven. Het is dan ook erg leuk om onderdeel te zijn van dit hechte team. 

 

De selectie: 

Zoals ik al zei train ik de selectie. Maar wat houdt dat nou in? In het  

kader van een optimale jeugdtraining hebben wij binnen de afdeling  

wedstrijdzwemmen van Triton besloten de jonge talenten van onze  

vereniging de kans te bieden een extra training te laten volgen. We  

willen hiermee de wedstrijdzwemmers stimuleren om nog  

enthousiaster met het zwemmen bezig te zijn. De trainers bepalen  

samen welke kinderen talent genoeg hebben om deze training te  

volgen. Hierbij denken wij aan zwemmers die het in zich hebben meer  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 dan gemiddeld te gaan zwemmen, maar ook zelf de discipline en  

 het plezier hebben om er echt voor te gaan. In de selectie  

 trainingen gaan we dieper in op techniek en zoeken we wat meer  

 de grenzen op van je kunnen. We stellen ook per seizoen een doel  

 op met de selectiezwemmer, waar we gezamenlijk naartoe gaan  

 trainen.  

Trainerspraatje 
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De huidige selectie bestaat uit de volgende zwemmers: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van links naar rechts: 

Lianne Schoonderwoerd  

Anna Morsink 

Richard Veltkamp 

Lars van der Zee 

Marieke Gorter 

Michelle Warta  (ontbreekt op de foto). 

 Wij verwachten ook een hoop terug van onze selectie. Ze moeten 

  namelijk alle trainingen aanwezig zijn en dienen uit hun zelf te  

 helpen bij het opbouwen van het bad. Ze moeten zich opstellen als  

 voorbeeld voor de rest van het team. 

 

 Eens selectie, altijd selectie? 

 Nee, het feit dat je eenmaal in de selectietraining zit, betekent niet  

 dat je er volgend half jaar weer automatisch in zit. Het  

 aantal selectieplaatsen is beperkt en dat betekent dat de  

 trainers ieder half jaar opnieuw een keuze moeten maken wie er  

 in aanmerking komt voor de selectietrainingen. Hopelijk krijgt  

 zodoende iedereen een kans. 
 

 Dus doe goed je best en zet je goed in. En wie weet ben jij  

 binnenkort onderdeel van de selectie. 

 

 Namens jullie trainers. 

  

 Pascal van Kassel 

 

Trainerspraatje 
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Trainingen tijdens de feestdagen: 

- De laatste training van dit jaar is op : vrijdag 18 december 2015 

- De eerste training in 2016 is op: zondag 3 januari 2016 

 

Oliebollentoernooi en marathonzwemmen 

In de kerstvakantie kan nog lekker gezwommen worden tijdens het  

oliebollentoernooi (voor de zwemmers die nog op de basisschool zitten)  

of het marathonzwemmen. Beide evenementen vinden plaats op  

28 december 2015! Afsluitend is de eindejaarsborrel in het clubhuis! 

 

PR-beker  uitreiking: 

De PR-beker uitreiking vindt plaats op zondag 3 januari 2016, na de training, om 9.30 uur in het clubhuis! Kom dus allemaal  

lekker training tijdens de eerste training in 2016 om daarna door te gaan naar de spannende PR-beker uitreiking! Wie zou  

zijn/haar PR’s het meest verbeterd hebben in 2015? Jullie horen het daar! 

 

Onderlinge wedstrijden 2016: 

Ook zijn de data voor de Onderlinge wedstrijden inmiddels bekend. De Onderlinge wedstrijden 2016 vinden plaats op  

vrijdag 29 januari 2016 (tijdens de trainingsuren) en op zondag 31 januari 2016. Nadere informatie hierover volgt, maar  

schrijf deze data alvast in je agenda! 

Agenda wedstrijdzwemmen 
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Het heeft even geduurd, maar eindelijk hangt de nieuwe klok! Aangeschaft met het bedrag van de Deen actie van vorig 

 jaar!  Speciaal een woordje van dank aan Bert Seinen, die de klok heeft opgehangen.  

We zijn er super blij mee! 

Nieuwe klok! 
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Op zondag 8 november ging Triton met een klein ploegje van 7 zwemmers op pad naar Hilversum voor de Minioren Clubmeet. 

Naast de reguliere Minioren wedstrijden die individueel zijn gericht, is de Minioren Club Meet een echte teamwedstrijd voor minioren.  

Zo leren jonge zwemmers wat het is om voor je club en je ploeggenoten te zwemmen.  

 

Ondanks het feit Triton maar met een klein ploegje was, zijn ze toch 3e geworden bij de Minioren Clubmeet!! Je ziet dat de grootte van de ploeg 

niet uit hoeft te maken als je maar snel genoeg zwemt en op alle programma's mee kunt doen. Super trots op jullie allemaal!!! 

 

Verslag Minioren Clubmeet 
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Met onze nieuwe vlag aan de rand van zwembad vond  op 15 november 

2015 de 2e competitieronde plaats in het zwembad in Almere Stad. 

Helaas waren er verscheidene afmeldingen voor deze wedstrijd, maar 

ondanks dat, is er door Triton weer goed gepresteerd op deze wedstrijd.  

 

Zo zijn er van de 90 persoonlijke uitslagen,  

45 persoonlijke records gezwommen.  

 

De grootste verbetering is gemaakt door  

Richard Veltkamp. Hij wist op de 200 meter  

wisselslag zijn persoonlijk record van 3:27.47  

te verbeteren naar 2:49.02! 

 

Ook op de estafettes heeft Triton goed  

gepresteerd, met 3 eerste en 1 tweede plaats. 

 

In de tussenstand na twee competitieronden  

staan we met onze vereniging op een mooie  

7e plaats met 8432,26 punten. 

 

Alle uitslagen staan natuurlijk op de website. 

 Ook wil ik onze trouwe supporters bedanken voor hun steun en  

 aanwezigheid bij deze wedstrijd. 

 

 Jaro 

 

Verslag Competitie 2 



WZ & PC Triton Flitsen ©2015 

Tussenstand Competitie 
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Competitie deel 2 Almere 
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De derde masterwedstrijd, Almere, lekker dichtbij deze keer.  

Voor de dames Jennifer, Esther en Francine was het de eerste wedstrijd  

van het mastercircuit. Vorige week hebben sommige zwemmers al  

geoefend in Almere aangezien daar toen de competitie  deel 2 werd  

gezwommen.  

 

We begonnen meteen met de 100m rug voor Margot die onze topper  

wordt op de rugslag. Ze werd derde in haar klassement in een  

mooie tijd. Daarna gingen we door met de sprintafstand van 25m  

school. Lambert en Jennifer zwommen deze afstand. Jennifer haalde de 

 volle zes punten voor het klassement door eerste te worden. 

 

Vervolgens stond de 200m vrij op het programma voor Tim, Paul, Ellen  

en Esther. Wat een topper is die Ellen! Ze traint niet bij Triton, waar zij  

wel traint is niet bekend, maar ze zwom 15 seconden van haar  

inschrijftijd af! 

Paul werd eerste in zijn klassement op deze afstand en zwom een pr! 

Twee banen vlinder, hier zwom Angela iedereen zoek, wat een top tijd, 

 32.26 seconden! 

Uiteraard verliep niet de hele middag top. Inmiddels zijn we beland bij  

de 200m wissel voor Paul, Tim en Esther. Voor Esther was de batterij op,  

 de heren werden respectievelijk tweede en  

 eerste in hun klassement. 

 

 Op de 25m rug haalden Angela en Jennifer de  

 eerste plek in hun eigen klassement en zwom  

 Francine naar een tweede plek. 

 

 Als laatste persoonlijke afstand was er de 100m school voor  

 Francine, Esther, Tim en Paul, waar Tim als enige eerste werd in  

 zijn klassement. De rest van de Tritonners niet.  

 

 Hierna kwam de estafette, was iedereen zichzelf aan het sparen  

 voor de estafette? De estafette was een strijd tussen de jonge  

 dames en de “senioren”. Angela pepte het jonkies team flink op.  

 Die strijd tegen de oudjes zouden de dames wel even winnen.  

 Met minimaal verschil hebben Jennifer, Esther, Margot en Angela  

 gewonnen van Ellen, Francine, Paul en Lambert! 

Masterwedstrijd Almere 
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Masterwedstrijd Almere 
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EK London 2016 

Drie masterzwemmers naar Tenerife?! 

Een week lang van het hotel en strand genieten? 

Het wordt een zware week! 

Helaas, het is een trainingsweek! 

Terug naar home 



WZ & PC Triton Flitsen ©2015 

Verjaardagen 

Terug naar home 

DECEMBER 

1 Lisette  Steenman 

1 Michelle  Warta 

2 Margot  Tijnagel 

3 Marc  Oosting 

4 Jaro  Oosting 

5 Dennis  Bos 

6 Niels van Hese 

8 Inge  Smit 

9 Micha  Varkevisser 

10 Bianca  Oostenrijk 

10 Tirza de Vries 

12 Pop  Voskuijl 

15 Theo  Postma 

17 Kevin  Hooijer 

17 Jasper  Morsink 

18 Nick  Koenders 

18 Sanne-Meis  Schouten 

21 Maurice  Keijzer 

22 Walter  Pouw 

24 Ruben  Brandsma 

26 Margo van Schooten-Vader 

26 Sandra  Varkevisser-Sint Nicolaas 

27 Rick  Poelwijk 

27 Jorien  Wiskerke 

29 Alisa  Rysaeva 

31 Reggie  Karssiens 


