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De Flitsen van Oktober 2015 

 

 

 

• Vacature voorzitter 

• Vergeet de Grote Clubactie niet! 

• Zwemmen met een beperking 

• Verjaardagen in november 
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Beste leden van Triton, 

 

Op 22 augustus jl. hebben we met het Triton Zomerfeest een behoorlijk 

geldbedrag opgehaald voor het opfrissen van het clubhuis en het  

verbouwen van de bar.  

 

Achter de schermen zijn we druk bezig om deze plannen op papier te  

zetten.  Ook zullen we proberen daarin de op- en aanmerkingen  

te verwerken die gegeven zijn door een aantal van jullie tijdens het  

feest.  

 

Het idee is dat we het clubhuis gaan opfrissen met een schilderbeurt  

van binnen, de bar gaan verzetten tegen de lange muur zodat de bar  

in de lengte komt te staan en er wat meer zit- en staruimte komt.  

De bar willen we wat logischer indelen en de onderkastjes vernieuwen.  

Omdat we niet willen dat het clubhuis te lang dicht is, gaan we kijken  

wanneer en hoe we dit alles gaan aanpakken en in wat voor stappen. 

 

Als we het definitieve ontwerp klaar hebben van de bar zullen we dit 

ook in de Flits vermelden.  

 Op de volgende pagina een impressie van de mood / kleur  

 voor het clubhuis. 

 

 Tot zo ver de update van de CEC, en wellicht tot ziens in het  

 clubhuis.  

  

 Tim Tames 

 

  

Bestuurshoek 
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Impressie clubhuis 
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Algemene informatie 
De voorzitter is aangesteld door de Algemene Leden Vergadering (ALV) en maakt deel uit van het Dagelijks Bestuur (DB) van de vereniging samen met de 
secretaris en de penningmeester. Ook maakt hij deel uit van het Algemeen Bestuur (AB) dat bestaat uit het DB en enkele leden van bestuur. 
  
De voorzitter ziet erop toe dat het vastgestelde algemeen beleid gevolgd wordt. 
  
Taken en verantwoordelijkheden 
- Voorzitten van de Algemene Ledenvergadering alsmede de (maandelijkse) bestuursvergaderingen 
- Taakverdeling bestuur coördineren 
- Overzicht houden op taakverdeling van bestuursleden en hun afspraken rondom taken en projecten 
- Aanwezig zijn bij door het bestuur bepaalde activiteiten 
- Extern medevertegenwoordiger van de vereniging, contacten onderhouden met de gemeente, provincie, sportbond, zwembadexploitant, andere 
 verenigingen, overkoepelende organisaties, winkeliersvereniging Weesp e.o. etc.  
- Regelmatige beleidsevaluaties houden 
- Gevraagd en ongevraagd adviseren in het AB 
  
Competenties        Persoonlijke eigenschappen 
- Kunnen denken op hoofdlijnen .     - Beschikken over relevante werkervaring (voorzitterschap). 
- Besluitvaardig zijn.       - Kennis van de toegewezen taken. 
- Lange termijn visie voor de vereniging in het oog houden.  - Affiniteit met de zwemsport is een pre. 
- Overzicht behouden over de vereniging.    - Teambuilder om eenheid binnen de vereniging te stimuleren en bruggen te   
- Prioriteiten stellen voor de vereniging.        kunnen bouwen tussen de afdelingen.  
- Resultaatgericht zijn. 

Denkt u zich te kunnen vinden in dit profiel en wilt u een belangrijke bijdrage leveren aan het bestaan van onze vereniging?  
Stel jezelf dan kandidaat voor deze functie.  

Vrijwilligers maken het verschil 

Op zoek naar een nieuwe voorzitter 
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Nieuws en mededelingen 

Sinds oktober 2015 verwelkomen wij als nieuw lid: 

• Martijn Hazenberg 

• Kim Hooijer 

• Bartjan de Haan 

• Inge Smit 

• Eros Vasilache 

• Julie Roukens 

• Linda Vermeij - van der Laan 

• Thijmen Antonis 

• Eva Homan 

 

 

 

 

 

De Flits van november 2015 verschijnt in week 48.   

De kopij hiervoor kunt u tot uiterlijk donderdag 26 november 2015 

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
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Grote clubactie 

Let op!!!! 
 

Je hebt nog 3 weken om je 
verkoopboekje in te leveren 

 
De boekjes moeten voor  

14 November  
Ingeleverd zijn bij je trainer. 

 
Je kunt ook online nog loten 

kopen via deze link.  
De drie beste verkopers krijgen een prijs. 

In december maken wij de winnaars bekend. 

https://clubactie.nl/actie/WZPCTriton1
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Sinterklaasintocht Weesp 

Sint en zijn zwarte pieten 

komen weer in het land, en wat 

is er in Weesp aan de hand? 

Het thema is Disney dit jaar. En 

14 november staat de Triton 

kar kant en klaar. 

De zwemclub mag rijden in de 

stoet, een kar met lekkers en 

vol strooigoed.  

Ariël, prins Erik en Koning 

TRITON, ze zijn er allemaal, 

dus komt dat zien, het pracht 

en praal. 

Terug naar home 
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Zwemmen met een beperking 

Even voorstellen : 

 

Zoals Jessica vorige maand al vertelde, zal  er elke maand een stukje  

in de Flits verschijnen, geschreven door een trainster van Zwemmen 

 met een Beperking.  

 

Deze keer zal ik mezelf even voorstellen. Ik ben Nicky en ik zwem al heel 

 wat jaren bij Triton. Begonnen met diplomazwemmen en toen  

doorgestroomd naar wedstrijdzwemmen.  

 

Ik werk in Hilversum bij het Zandkasteel, een opvang voor kinderen met  

een verstandelijke beperking. Daar hoor ik van veel ouders dat het  

aanbod van sporten voor deze doelgroep minimaal is.  Dus toen Remco  

een paar jaar geleden met het idee kwam om dit op te zetten, was ik  

gelijk voor.  

 

Twee jaar geleden zijn we gestart met de trainingen voor mensen met  

een beperking. We begonnen met 1 kind en dat werden er al snel meer  

en nu is de groep al zo groot gegroeid dat we 2 banen nodig hebben. 

 

We hebben de trainingen nu zo ingedeeld dat we elke maand een 

verschillende slag oefenen. De maand oktober was de maand van  

 de schoolslag. Wat doet iedereen zijn best! Super leuk om te zien! 

 

 Tot zo ver mijn even voorstellen, tot snel!  Nicky Konijn 

 

 

  

 

Terug naar home 
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Het zwemseizoen is alweer in volle gang. Tijdens de verschillende  

trainingen staan de trainers klaar om je aan de hand van een schema te  

helpen je tijden te verbeteren. Allereerst op het punt van techniek.  

Je kunt nog zo sterk zijn, misschien wel 100 kilo kunnen optillen, maar  

dat zegt helemaal niets over hoe snel je kunt zwemmen. De kans is dan  

zelfs groot dat een klein, iel zwemmertje (m/v) je voorbijsnelt. Techniek  

is van megabelang. En die kun je alleen maar verbeteren door  

eindeloos te oefenen. Ook Ranomi doet (bijna) niets anders.  

 

Het 2e punt waaraan tijdens trainingen wordt gewerkt is de conditie.  

Kun je doorgaan als je moe wordt? Kun je nog een keer een baantje  

hard? Oefening baart kunst. Voor zowel je techniek als je conditie is het  

van belang regelmatig de trainingen te bezoeken. Voor volwassen  

sporters geldt in het algemeen dat met 1x trainen per week de  

prestaties langzaam achteruit gaan, met 2x per week de prestaties gelijk  

blijven, met 3x per week verbeteren, zelfs met het voortschrijden der  

jaren! 

 

Wedstrijden zijn de natuurlijke meetpunten voor je resultaten. Hoe  

goed ben jij dit seizoen uit de startblokken gekomen? Wie houdt er niet  

zelf een lijstje bij met Persoonlijke Records? Binnen elke vereniging  

worden verschillende ranglijsten en clubrecords bijgehouden.  

 In deze tijd met computers kan dat eenvoudig. Kijk bijvoorbeeld  

 eens op www.zwemrank.nl . Via deze Nederlandse site kun je al je  

 eigen tijden terug vinden, sterker nog, je kunt er alle resultaten  

 van alle zwemwedstrijden in Nederland en van Nederlandse  

 zwemmers in het buitenland vinden. Klik maar eens op  

 “Zwemmers” en vul je eigen naam in (of die van een ander).  

 Of vergelijk je eigen tijden met die van anderen, zoals iedereen  

 binnen Triton, of van hetzelfde  geboortejaar. Klik daarvoor op  

 “Ranglijsten” en maak je keuze. 

 

 Natuurlijk worden alle tijden van Triton zwemmers ook bij het  

 wedstrijdsecretariaat geregistreerd. Je snelste tijd wordt daarna  

 immers als inschrijftijd bij een volgende wedstrijd gebruikt.  

 En deze tijden vormen de basis voor zowel de resultaten van de  

 Prestatiebekers als voor de Clubrecords.  

 

 De Clubrecords zijn ook op de Triton site te vinden en worden  

 regelmatig bijgewerkt door Tim Bunnik. Naast de Clubrecords op  

 de individuele nummers worden ook de Clubrecords voor  

 estafettes bijgehouden. Dit zijn overzichten met heel veel namen   

 en tijden. Er wordt nog gezocht naar een handige vorm om ook  

 deze Clubrecords op de Triton site te presenteren. 

Commissiepraatje 
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Doe je best en wie weet komt jouw tijd dit seizoen ook op dit overzicht  

te staan.  Een klein tipje van de sluier, er zijn dit seizoen 2 estafette  

Clubrecords verbeterd: 

 

• Jongens t/m 14 jaar, 4x50 wissel 

 Op 4 oktober zwommen Julien Luursema, Tjalle Aalbers, Obed 

 Adomako en Quinten Costello 2:31.59. Het record stond met  

 2:32.74 sinds 3 oktober 2010 op naam van Mike Pronk, Jesse  

 Groenendaal , Lars van der Zee en Stefan Grijpink. 

 

• Mix 160+, 4x50 wissel 

 Op 17 oktober zwommen Caroline Schreuder, Paul Bunnik, Tim  

 Bunnik en Angela Koekkoek 2:14.11. Het record stond met 2:24.01  

 sinds 25 januari 2014 op naam van Tim Bunnik, Paul Bunnik,  

 Caroline Schreuder en Ellen Parma 

 

De individuele clubrecords die dit zwemseizoen al zijn gezwommen, kun  

je verderop in de Flitsen zien. 

 

Paul Bunnik 

 

Commissiepraatje 
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Op zondag 4 oktober werd de eerste Competitiewedstrijd gezwommen.  

Met een grote ploeg vertrokken we al vroeg richting Almere.  

 

Alle zwemmers werden van tevoren door de trainers nog even goed  

ingelicht over de wijzigingen bij de startprocedure. Voor alle wedstrijden  

geldt voortaan namelijk de één-start regel. Er is dus geen 2e start meer  

en als je bij de 1e start de fout in gaat, krijg je een dis. 

 

Ook nieuw zou zijn dat de scheidsrechter  bij de start een drietal korte  

fluitsignalen voor het langgerekte fluitsignaal zou geven. Dit bleek  

echter niet verplicht te zijn. De scheidsrechter  heeft de mogelijkheid  

hiervoor te kiezen. De eerste zwemmers stonden daarom te wachten  

op de korte fluitsignalen, terwijl die helemaal niet gegeven werden. 

 

De eerste twee nummers waren estafettes. De dames begonnen met de  

4x100 vrij. Triton deed met 2 teams mee en eindigde mooi als 2e en 3e.  

Daarna kwamen de jongens in actie met de 4x50 wissel en eindigden  

ook als 2e.  

 

Daarna begonnen de individuele nummers. Voor enkele zwemmers was 

het zelfs hun eerste wedstrijd.  

  

Verslag Competitie 1 
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Er is goed gezwommen door de Triton-zwemmers. De uitslagen  

laten een groot aantal PR’s zien. En er zijn heel wat medailles mee 

naar huis genomen!  

 

 Zo won Tara de Rooij een mooie zilveren  medaille op de 25 rug! 

 Pascalle werd 2e op de 100 school en 3e op de 50 rug! 

 Nienke  V. werd mooi 3e op de 100 school. 

 Jasper won 2x goud, op de 100 school en 50 rug! 

 Nick werd 2e op de 50 rug. 

 Anna deed haar broer na en won ook 2x goud, op de 50 school en 
200 school! 

 Iris S. ging met brons naar huis op de 100 vrij. 

 Julien ging ook met 2 medailles naar huis, 1x zilver op de  school 
en 1x brons op de 50 vrij! 

 Tjalle zwom een leeftijdscategorie ouder mee en werd knap 3e op 
de 200 school! 

 Lianne S. werd mooi 1e op de 200 vrij en 2e op de 100 vlinder! 

 Niels werd knap 3e op de 100 vlinder en 2e op de 200 vrij! 

 Tim werd 2x 2e, op de 100 school en de 100 wissel! 

 En Lars werd 2x 3e, op de 100 school en de 100 wissel! 

 

Allemaal van harte gefeliciteerd!! 

 De volledige uitslagen en de Triton uitslagen zijn te vinden op de  

 website. 

 

 Na de eerste ronde staan we 7e van de 13. Precies 6 verenigingen  

 voor ons en 6 verenigingen achter ons. Hopelijk kunnen we dat  

 getal achter ons wat groter maken bij de volgende  

 competitiewedstrijden. De tussenstand in de Competitie na de 1e  

 ronde vind je hier. 

 

 Nog een woord van dank aan onze fotografen Marc en Peter! Jullie  

 hebben weer prachtige foto’s gemaakt! Hebben jullie ze nog niet 

 gezien? Neem dan snel een kijkje in de foto’s van Marc en de  

 foto’s van Peter. 

 

Verslag Competitie 1 

http://www.triton-weesp.nl/UserFiles/File/Wedstrijdzwemmen/Wedstrijden/2015/Uitslagen/Totaal/2015-10-04=Almere-NZC-1-Uitslag-Definitief.pdf
http://www.triton-weesp.nl/UserFiles/File/Wedstrijdzwemmen/Wedstrijden/2015/Uitslagen/Triton/2015-10-04=Almere-NZC-1-Uitslag-Triton(1).pdf
http://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/zwemmen/ranglijsten/competitieoverzicht/1000001268/1e_klasse_district_3/
https://photos.google.com/share/AF1QipP5zRu5yUfwmfGW9-06NEwh3ZQ3pqmIjFIWOXgDHvef8r3MNzeKxOeTtu8W_-q4Sw?key=X3FMZWdab05VNEdRdnp6clFPS1BidUxLb3lBU2NB
https://plus.google.com/photos/108677639031199249940/albums/6201860476617083969?gpinv=AMIXal8zFJfpQGWCE60EOp-QDrI1714Q5XtV4zSEOwuBb_6fbhYRd-NpM5sNWLWX8eAbl6wfkY5YSwMiZCmqcpmpauwXRjWXp6w4Xp87JPhPeQfnVJKJFo8&cfem=1
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Een week later, op zondag  11 oktober, was er alweer de eerste  

Miniorenwedstrijd in Hilversum. Een groepje van 12 Triton-zwemmers  

deed hieraan mee. 

 

Het was een beetje rommelige wedstrijd, met name omdat de  

scheidsrechter nog moest wennen aan de wijzigingen bij de  

startprocedure. Want alle zwemmers waren goed ingelicht dat bij alle  

wedstrijden voortaan de één-start regel geldt. Maar de scheidsrechter  

blies toch een groot aantal 1e starts af als er iemand bewoog of te  

vroeg het water in dook. Dit was jammer, omdat dit vervolgens  

betekende dat hij de zwemmer die de valse start maakte moest melden  

dat hij/zij niet nogmaals mocht starten. Dikke tranen dus bij deze  

zwemmers. Terwijl het voorkomen had kunnen worden als men gewoon 

de één-start regel had toegepast. 

 

Het was ook jammer dat er soms series waren met maar één zwemmer.  

Zo moest Tjalle in z’n eentje de 200 rug zwemmen, terwijl het zelfde  

nummer daarna ook door de meiden werd gezwommen in twee series.  

De serie van Tjalle had dus eigenlijk heel goed samengevoegd kunnen  

worden met één van deze series. Dat is leuker voor hem en het scheelt 

weer tijd. 

 Maar ondanks alles is er toch heel goed gezwommen! 

 Jasper spande de kroon met een PR van ruim 6,5 seconde op de 

 100 vrij! Heel knap! 

 

 Laura zwom pas haar 2e wedstrijd en werd mooi 1e op de 25  

 school! Heel goed! 

 

 De junioren deden het ook goed. Zij moesten één of twee zware  

 200 meter nummers zwemmen. Voor de meesten was dit de  

 eerste keer, zoals voor Pascalle, Esmee, Yara, Mila en Micha en dan  

 is 8 banen toch best wel lang. Helaas ging het op de 200 rug bij  

 Pascalle niet goed en zwom ze de 200 rug niet uit. Maar op de 200  

 school nam ze revanche, door mooi als 4e te eindigen. 

 

 De uitslagen zijn  

 te vinden op de  

 website. 

 

 

Verslag Miniorenwedstrijd 1 

http://www.triton-weesp.nl/UserFiles/File/Wedstrijdzwemmen/Wedstrijden/2015/Uitslagen/Totaal/2015-10-11=Hilversum-Minioren-1-Uitslag.pdf
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Op zaterdag 17 oktober is de 2e wedstrijd in het Zuyderzee Master  

Circuit gezwommen. Deze keer gingen we naar Emmeloord. 

 

Helaas kregen we op het laatste moment een ziekmelding van Esther.   

Net terug van vakantie en dan ziek worden. Balen!  

 

Dus met Tim, Paul, Angela, Caroline, Ellen, Jeanine en onze trouwste 

klokker Ineke gingen we met 2 auto’s richting Emmeloord. 

 

Caroline beet het spits af met de 200 school. Niet een afstand die ze 

heel graag zwemt, maar als je dit jaar voor de Bingo-prijs gaat, moet 

het wel. En bij het Zuyderzee Master Circuit gaat het uiteindelijk om 

het klassement, dus als je een keer een wat mindere tijd zwemt, maar 

daar wel 2e mee wordt (en dat op de 200 school), dan kun je daar best 

blij mee zijn. En ook op de andere 2 nummers (100 vrij en 100 wissel)  

zwom  Caroline naar een 2e plek. 

 

Janine had minder geluk: Na een 2e plek op de 25 vrij, een AA op de 100  

vrij! Maar soms geeft de frustratie die dat met zich mee brengt vleugels! 

En Janine zwom daarna dus een toptijd op de 100 wissel, waarmee ze  

ook 2e werd. 

 Ellen deed het met de weinige trainingsuren die ze kan maken ook  

 heel goed: 3e op de 25 vrij, 1e op de 25 school en 2e op de 50  

 vlinder. 

 

 Voor een drietal masters was het een super succesvolle wedstrijd! 

 Paul, Tim en Angela zwommen 3x een 1e plek! Plus goede tijden!  

 Angela’s tijden lieten zelfs alweer 2x een forse verbetering zien  

 ten opzichte van de zwemcompetitie van 2 weken geleden. 

 

 Paul kon zelfs na 2 zeer goede en zware nummers (200 school en  

 100 vlinder) nog komen tot een absoluut PR op de 100 wissel! 

 

 Al met al weer een prima wedstrijd voor de Triton-zwemmers. 

 En Jennifer en Esther (de grote afwezigen) moeten al die  

 klassementspunten nog maar zien in te halen. 

 

 Als afsluiting zijn we nog gezellig  

 met z’n allen en met de zwemmers  

 van Scom en Oceanus een hapje  

 gaan eten. 

Verslag 2e Masterwedstrijd 
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EMK Londen 2016 
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Bij de eerste wedstrijden zijn er alweer enkele clubrecords gezwommen. Onze nieuwe aanwinst bij de masters spant hierbij de kroon: Angela  

zwom in haar eerste 3 wedstrijden meteen maar liefst 6 clubrecords, waarbij ze ook 2 keer haar eigen record alweer verbeterde!! Gefeliciteerd! 

 

Hierbij een overzicht van de gezwommen clubrecords: 

Nieuwe clubrecords 
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Datum Waar Wedstrijd Voor wie 

01-11-2015 Huizen Lange Afstand Circuit 1 Geïnteresseerden 

08-11-2015 Hilversum Minioren Club Meet Minioren als team 

15-11-2015 Almere-Stad Nationale Zwem Competitie 2 Hele wedstrijdploeg 

22-11-2015 Hoofddorp Lange Afstand Circuit 2 Geïnteresseerden 

22-11-2015 Almere-Stad Zuyderzee Masters Circuit 3 Masters 20+ 

13-12-2015 Hilversum Minioren Circuit 2 Minioren en Junioren 1+2 

13-12-2015 Almere-Haven Sprintwedstrijd (25-50-100) Geïnteresseerde Junioren e.o. 

19-12-2015 Lelystad Zuyderzee Masters Circuit 4 Masters 20+ 

09-01-2016 Zwolle Zuyderzee Masters Circuit 5 Masters 20+ 

10-01-2016 Hoofddorp Winterkampioenschappen Degenen met limiet 

17-01-2016 Bussum Nationale Zwem Competitie 3 Hele wedstrijdploeg 

21/24-01-2016 Papendrecht ONMK korte baan  Masters 20+ 

24-01-2016 Hilversum Minioren Circuit 3 Minioren en Junioren 1+2 

Wedstrijdkalender 2015-2016 

Hieronder vind je het overzicht van de wedstrijden voor de komende 3 maanden: 

Terug naar home 
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Verjaardagen 

2 Susan Cinqualbre 

2 Dennis Kaale 

2 André Verheul 

4 Andrea Griffioen 

4 Iris Oosting 

4 Caitlin van Rijn 

4 Nienke van der Zee 

10 Anna Morsink 

10 Thom Seinen 

10 Jordi Varkevisser 

11 Simon Biesheuvel 

11 Jasmijn van der Linden 

15 Mila Jonkvorst 

15 Dennis Tas 

20 Bas de Geus 

22 Arnold Bouman 

23 Yochem Duijn 

26 Kaylee de Vries 

29 Alisa Rysaeva 

Terug naar home 


