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De Flitsen van September 2015 

 

 

 

• Nieuwe voorzitter gezocht! 

• Verslag Zwem4daagse 

• Nieuws over Zwemmen met een beperking 

• Wist-u-dat de wedstrijdzwemmers weer op 
trainingsweekend zijn geweest? 

• Verslag eerste Masterwedstrijd 
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Beste leden van Triton, 

 

De Zwem4daagse is weer achter de rug en wat was het weer een fantastisch evenement.  

129 zwemmers hebben hun medaille meer dan verdiend. 

Alle vrijwilligers danken wij vanuit het bestuur en met name Mariëlle en Nicky die de "kar" moesten trekken. Dames: het was weer TOP! 

 

Het seizoen is weer in volle gang en de wedstrijden van zowel Waterpolo (met het nieuwe damesteam) als Wedstrijdzwemmen zijn weer 
begonnen. Gezien het enthousiasme van beide ploegen zal het weer een spannend seizoen worden. Succes allemaal. 

 

Binnen het bestuur wordt hard gewerkt aan diverse zaken. Een daarvan is het zoeken naar een opvolger voor mijn functie als voorzitter. 

Ik heb binnen het bestuur aangegeven bij de eerstkomende Algemene Ledenvergadering de voorzittershamer over te willen dragen aan een  

nieuwe kandidaat. Deze moeilijke beslissing heb ik moeten nemen omdat privé, werk en mijn taak als voorzitter van onze club niet meer  

te combineren is. Hopelijk vinden we snel een opvolger. 

 

              

              

             Sportieve groet, 

             Robbert Snel 

 

Bestuurshoek 

Op de volgende pagina staat het profiel van de functie voorzitter.  
Kandidaten kunnen zich bij het bestuur aanmelden. Iets voor u? 
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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: 

• Jeroen Ploeg 

• Patricia van Arnhem 

• Roald Joosen 

• Mariska Winter 

• Marion de Vries 

• Kamal Shirbaz 

• Francine Sommer 

• Alisa Rysaeva 

• Maud Sentjens 

• Pop Voskuijl 

• Jessy Cicek 

• Theo Postma 

• Willem Herderschee 

 

De Flits van oktober 2015 verschijnt in week 44.   

De kopij hiervoor kunt u tot uiterlijk donderdag 22 oktober 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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Zwem4daagse 2015 

Wat was het weer een feestje tijdens de Zwem4daagse in Weesp.  
 
Wij als organisatie zijn enorm trots op alle 129 deelnemers, want wat 
heeft iedereen een mooie prestatie geleverd. Vier avonden lang een 
zelf gekozen afstand zwemmen. De meesten begonnen rustig aan met 
250 meter, maar waren zo enthousiast dat er toch meer werd  
gezwommen dan gedacht.  
 
De vrijdag is feestelijk afgesloten en iedereen heeft zijn welverdiende 
medaille en oorkonde kunnen ophalen.  
 
Zonder vrijwilligers kunnen wij niet zo’n geslaagd evenement 
neerzetten, daarom bij deze nogmaals alle vrijwilligers van de 
Zwem4daagse BEDANKT!! 
 
Een speciaal bedankje aan: 

 Marcel Joukes (Fotodynamic) (foto's ) 
 Marc Oosting (foto's) 
 Van der most (verlichting) 
 Ricardo van Lunteren (Luntec) ( verlichting ) 

 
Groetjes,  Marielle Joukes en Nicky Konijn 

Kijk voor alle foto’s op de website! 

http://www.triton-weesp.nl/view.do?pageId=110
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Zwem4daagse 2015 
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Kleine herinnering… 

19 november: sluiting online verkoop 

9 december: uiterste inleverdatum verkoopboekjes 
Verkoop zoveel mogelijk loten en wie weet win je 
een mooie prijs!! 
 
(inleveren van de boekjes kan bij je trainer. De trainer zorgt ervoor 
dat de boekjes ingeleverd worden in de brievenbus die in het clubhuis 
staat.) 

T/m 17 oktober krijg je bij de 
DEEN munten. Doneer deze in 
de koker van Triton en help 
ons naar de eerste plek.  

Terug naar home 



WZ & PC Triton Flitsen ©2015 

 

Hallo diplomazwemmers en ouders, 

 

Diplomazwemmen is weer begonnen met een flitsende start en  

druk bezochte lessen! Dit seizoen gaan weer meer dan 100  

enthousiaste diplomazwemmers de uitdaging aan hun nieuwe  

diploma's binnen te harken. Maar ondanks de ambitieuze instelling  

van de zwemmers mag de sfeer er ook zeker wezen. Er wordt veel  

gelachen en er worden nieuwe vriendschappen gesloten!  

 

Het snorkelcertificaat voor zwemmers boven 18 jaar is eveneens een  

groot succes! Dankzij het goede flyeren van onze zwemmers hebben  

we veel nieuwe leden weten te werven en wordt de sfeer nog beter!  

 

We hopen de komende periode een stijgende lijn te mogen zien in het  

aantal leden van diplomazwemmen!  

 

Marieke de Rooij  

 

Diplomazwemmen 

Terug naar home 
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Trimzwemmen 

Trimzwemmers, 

 

Wij zijn blij dat er een groeiende lijn is in het aantal trimzwemmers. 

Hopelijk zet deze trend door. In de regel is de training op maandag 

iets pittiger dan op de vrijdag. Op de vrijdag praten we nog gezellig 

wat na in een vol clubhuis, want dan is het ook de clubavond van de 

wedstrijdzwemmers.   

 

 

Piet van Schooten heeft aangegeven 
geen les meer te geven op de 
maandag. Piet; bedankt voor alle jaren 
dat je op maandag les hebt gegeven. 
Gelukkig blijf je wel ons trainersteam 
versterken op de vrijdag. 

Rob, Lambert en ik zorgen ervoor dat u op maandag natuurlijk uw wekelijkse baantjes 

kunt zwemmen (op vrijdag dus Piet, Tjebbe en ik). 

We zijn wel op zoek naar een (extra) trainer voor de maandag om het team te versterken. 

Iets voor u? 

         

       Hopelijk tot snel aan de badrand, 

         Marcel 

  

Terug naar home 
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Zwemmen met een beperking 

Wij als zwemvereniging vinden dat iedereen moet kunnen komen  

zwemmen. Er was tot 2013 nog geen speciale training voor mensen  

met een lichamelijke of verstandelijke beperking of een andere vorm  

van een beperking. Daardoor moesten zij  in een reguliere groep mee  

zwemmen, waarin ze moeilijker mee konden komen.  

 

Daarom zijn wij in november 2013 gestart met een speciale  

zwemtraining op de maandagavond aan een kleine groep zwemmers  

met meerdere trainers. Dit is bedoeld voor mensen met een  

lichamelijke of verstandelijke beperking, autisme, ADHD of elke andere  

denkbare beperking waarbij het fijner is om in een kleine groep te  

zwemmen. Een minimum of maximum leeftijd is er niet. Wel moet de  

zwemmer natuurlijk een (aangepast) A zwemdiploma hebben. 

  

Succes  

We zijn gestart met 2 zwemmers, inmiddels zijn er al 7 zwemmers! 

Hierdoor is het wel erg krap geworden om in één  baan te gaan  

zwemmen. Daarom  gaan wij per 28 september een uur later trainen,  

waardoor we er een  extra baan bij konden krijgen! 

 

Dus wij trainen nu van 19.20 uur tot 20.10 uur op de maandagavond. 

 Er is nog  een beperkt aantal plaatsen vrij. Elke nieuwe zwemmer  

 mag drie keer vrijblijvend meetrainen.  

  

 Trainers en de training 

 Er zijn drie enthousiaste trainers die er elke week staan: Carine,  

 Nicky en Iris. Ik, Jessica, val in en regel zaken achter de schermen.  

 

 De zwemmers zijn in drie groepen ingedeeld, elk met een eigen   

 trainer. Dat groepje bestaat uit 2 of 3 zwemmers. Dat is erg fijn,  

 want zo is er veel individuele aandacht voor elke zwemmer. Wij  

 zien dat de techniek en conditie van elke zwemmer verbetert. En  

 daar zijn wij trots op. 

 

 Inmiddels hebben wij een eigen email adres:  

 zmb@triton-weesp.nl . 

  

 

Op de volgende pagina 
stelt één van de trainsters 
zich voor …… 

mailto:zmb@triton-weesp.nl
mailto:zmb@triton-weesp.nl
mailto:zmb@triton-weesp.nl
mailto:zmb@triton-weesp.nl
mailto:zmb@triton-weesp.nl
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Zwemmen met een beperking 

Voorstellen 

 

Elke maand zal er een stukje in de Flits verschijnen, geschreven door  

een trainster van Zwemmen met een Beperking. 

 

Ik zal mezelf even voorstellen. Ik ben Jessica en ik zwem al zo  

lang ik mij kan herinneren bij Triton. Eerst als diplomazwemmer en sinds  

2000 als wedstrijdzwemmer.  

Toen ik  16 was, ben ik trainer geworden bij Wedstrijdzwemmen. Dat is  

nu al weer 9 jaar geleden. Inmiddels heb ik een studie afgerond in de  

zorg (SPH), ben ik getrouwd met Daniel en geef ik met veel plezier  

training bij Wedstrijdzwemmen.  

Het opstarten van Zwemmen met een beperking heb ik ook gedaan en  

ik ben nu (nog) op de achtergrond aanwezig. Ik regel de dingen achter  

de schermen, zoals het trainingsschema, Verder val ik in als Nicky,  

Carine of Iris er niet is. En natuurlijk als de groep groter wordt, ga ik ook  

training geven aan deze leuke groep! 

  

Tot in de volgende flits, dan zal een andere trainster zich voorstellen. 

  

Jessica 

 

Terug naar home 
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Beste wedstrijdzwemmers! 

 

Het seizoen is inmiddels gestart, we zijn op een geweldig  

trainingsweekend geweest en de eerste wedstrijden staan voor de deur. 

  

Nieuwe trainers 

Er zijn ook wat veranderingen geweest. Paula is helaas gestopt met  

training geven. Onderling hebben wij dit opgevuld en wij hebben er  

drie nieuwe trainers bij: Marc Oosting, Jaro Oosting en Kaylee de Vries.  

Marc en Jaro geven op zondag training en die worden ondersteund  

door een trainer van de maandag, dinsdag of vrijdag.  

Kaylee geeft met Pascal de selectie training. Wij wensen jullie erg veel  

plezier met training geven! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Trainingsweekend 

 Wij kijken terug op een geweldig en gezellig trainingsweekend,  

 waarbij elkaar leren kennen en samen een team vormen erg  

 belangrijk was. Er waren ook wat minder fijne dingen, vooral  

 op medisch gebied. U kunt het verslag lezen bij de ‘Wist –u- datjes.  

 

 Wedstrijden 

 De eerste wedstrijden staan voor de deur. De masters hebben op  

 26 september hun eerste wedstrijd in Kampen gezwommen.  Een  

 verslag hiervan staat verder op in de Flitsen. 

 Op 4 oktober wordt de eerste Competitiewedstrijd  in Almere-  

 Stad gezwommen. De competitie is voor de hele ploeg. Daarbij  

 zullen 7 zwemmers voor het eerst een wedstrijd zwemmen.   

 En 11 oktober hebben de Minioren en Junioren 1+2 de eerste  

 Minioren wedstrijd in Hilversum. De uitnodigingen worden of zijn  

 inmiddels per mail verstuurd. 

  

 

 

 

Trainerspraatje 

Maandag selectie Pascal en Kaylee 

Maandag minioren Remco, Tim, Jasper, Jessica 

Dinsdag junioren en senioren Remco en Pascal 

Vrijdag minioren Marit, Lars, Lianne, Jasper en Jessica 

Vrijdag junioren en senioren Jasper en Jessica 

Zondag  Jaro, Marc en wisselende trainer 

Lees snel verder op de 
volgende pagina…… 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJG-t-urmsgCFQImGgodsUYEwQ&url=http://www.dreamstime.com/royalty-free-stock-images-kid-swimming-pool-image25439249&psig=AFQjCNEnlwGE7Nj_Mb8bQE5cOXjaNH_Lgw&ust=1443547218534384
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Nieuwe zwemmers en de wedstrijden 

Bij een wedstrijd hoort een goede voorbereiding. Dus wat neem je 

 mee? Je zwemspullen, zwembril, badmuts en een extra handdoek.  

Voldoende (gezond) eten en drinken. Een T-shirt en een korte broek  

die je kunt aantrekken tussen de afstanden die je moet zwemmen.  

En je kunt een spelletje of een boekje meenemen. 

  

Even voor de nieuwe zwemmers en een herinnering aan alle zwemmers:  

Bij elke wedstrijd blijven wij als ploeg tot het einde. Zo kan iedereen  

van de hele ploeg worden aangemoedigd, ook de zwemmers die in het  

laatste programma moeten zwemmen. 

  

Afmelden voor de training 

Wat wij als trainer merken, is dat zwemmers zich niet altijd afmelden  

voor de training. Sommige ouders en zwemmers doen dit wel altijd, wat  

wij erg fijn vinden! Als je een keer niet kunt komen, meld je dan af  

bij Pascal (selectiezwemmers), Remco of Jessica.  

 

Succes bij de komende wedstrijden en tot ziens op de trainingen! 

  

Een sportieve groet namens de trainers, Jessica 

 

Trainerspraatje 
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Leeftijdscategorieën bij wedstrijdzwemmen  

 

Aan het begin van het zwemseizoen krijgen we altijd veel vragen over  

de leeftijdscategorieën bij wedstrijdzwemmen. In welke categorie valt  

mijn kind? En geldt dat voor het hele jaar?  

 

De leeftijdscategorieën bij wedstrijdzwemmen gelden per zwemseizoen.  

Dit seizoen loopt van 1 september t/m 31 augustus. Per 1 september  

schuiven de leeftijdscategorieën weer een jaar op. Dus ook voor het  

nieuwe zwemseizoen.  

 

Hiernaast een overzicht van de leeftijdscategorieën voor dit  

zwemseizoen zoals die bij wedstrijden worden gebruikt en het  

bijbehorende geboortejaar. 

 

Masters zijn zij die op 31 december van het betreffende jaar de leeftijd  

van 20 jaar hebben bereikt. Masters worden in categorieën van 5 jaar  

Ingedeeld.  

Leeftijdscategorieën 



WZ & PC Triton Flitsen ©2015 

 

 

 We dit jaar van 11 – 13 september weer op trainingsweekend  zijn 
geweest? 

 We naar de Runsvoort in Helvoirt gingen? 

 We tien nieuwelingen hadden die voor het eerst meegingen? 

 Dit Senne, Tjalling, Pop, Maud, Cheyenne, Andrea, Veerle, Arwen, 
Sterre en Reggie waren? 

 Een aantal van hen nog maar een paar keer hadden getraind? 

 Ze het trainingsweekend wel heul heul leuk vonden, maar ook een 
beetje spannend? 

 Sommigen alle namen kenden van de andere zwemmers? 

 Dit na het weekend helemaal goed gekomen is? 

 Frans dit jaar gelukkig ook weer mee ging? 

 We bij het verzamelen allemaal een blauw armbandje kregen? 

 Dit armbandje (code blauw) het thema was voor het weekend?  

 

 

 

 

 

 Nicky heel blij was om bij Jasper in de bus te zitten? 

 Dit kwam omdat Mariëlle altijd koffie meeneemt in de bus van 
Jasper? 

 De vrouw van Jasper had gezorgd voor boterkoek bij de koffie? 

 Nicky nu nog blijer werd en de rest van Jasper z’n feestbus ook? 

 Er bij Joke in de auto een discussie was tussen Cheyenne en 
Andrea over flesjes draaien? 

 Ze het allebei wel een beetje vies vonden als ze een jongen een 
kus op de wang moesten geven? 

 De bus van Jasper ondertussen stuiterend over de snelweg ging? 

 Je van verre de muziek al kon horen? 

 Nicky, Mariëlle en Jasper de anderen in de bus een opdracht 
hebben laten uitvoeren? 

 Ze de antwoorden bij het kampgebouw zo snel mogelijk als eerste 
bij Remco moesten melden? 

 Wij toch iets moeten opbiechten…… 

Verslag trainingsweekend 
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 Dit een grapje was van Nicky, Mariëlle en Jasper? 

 Het dus niet echt een opdracht was? 

 Nicky, Mariëlle en Jasper hier nu nog om lachen? 

 Tim Bunnik en Tim Tames al ‘s middags naar het kampgebouw 
waren om alles klaar te zetten? 

 Er bij aankomst dus verse koffie klaar stond? 

 We snel ons bedje moesten opmaken om vervolgens aan het 
openingsspel te beginnen? 

 Aan het eind van  het openingsspel de groepen voor het weekend 
bekend waren? 

 We onder andere moesten planken met een zandzak op onze rug, 
touwtje springen en dribbelen met een rugby bal? 

 Al deze spellen een thema hadden dat verband hield met code 
blauw? 

 We daarna wat gingen drinken? 

 De jongere wedstrijdzwemmers daarna naar bed moesten? 

 Zij nog veel te veel energie hadden? 

 En daarom nog maar even een tijdje gingen springen? 

 De ouderen nog een avondspel gingen doen? 

 Ze hierbij een puzzel moesten maken? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ze ook nog een gek spel met banden en planken moesten doen? 

 We dit jaar allemaal zelf een kussen moesten meenemen? 

 Pascal ons daar nog aan hielp herinneren tijdens de 
dinsdagtraining? 

 Iedereen een kussen had meegenomen? 

 Pascal z’n kussen vergeten was? 

 Pascal ook z’n slaapzak vergeten was? 

 Iedereen daarover grapjes maakte? 

Verslag trainingsweekend 
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 Pascal er uiteindelijk ook wel om kon lachen? 

 Hij wat dekentjes kon lenen voor de eerste nacht?  

 Iedereen vervolgens maar naar bed ging? 

 Nicky en Mariëlle eigenlijk nog niet wilden slapen? 

 Zij na anderhalf uur slapen weer wakker werden en de grootste lol 
hebben gehad? 

 Anna en Iris midden in de nacht gingen mediteren en daarna als 
ballerina’s door de slaapkamer gingen rennen? 

 Zij tijdens het mediteren hun rechter duim op hun linker neusgat 
moesten doen en moesten inbeelden dat ze gingen trouwen? 

 Wij denken dat Anna met Thom gaat trouwen, zodat Anna en Iris S 
schoonzussen worden? 

ZATERDAG: 

 We zaterdagochtend om 7.00 uur werden gewekt? 

 Iedereen van slag was omdat we eerst gingen ontbijten en niet 
gelijk moesten hardlopen? 

 We na het ontbijt een warming-up met Paul gingen doen? 

 We daarna nog de vogeltjesdans gingen doen met Jessica? 

 Iedereen dit dansje kende en echt heel goed meedeed? 

 Daarna de obstakel-run op het programma stond? 

 Pascal en Remco van tevoren al heel veel hadden gelopen om het 
parcours uit te zetten? 

 Mark op zijn kop kreeg van Pascal omdat hij harder moest rennen? 

 Iedereen heel erg zijn best probeerde te doen tijdens deze run? 

 Sommigen extra aanmoediging nodig hadden, zodra ze wat 
langzamer gingen lopen? 

 We daarna nog spellen gingen doen op het veld? 

 Thom het veld op kwam lopen en gelijk zei: “Oh nee, Louis heeft 
weer een spel bedacht”? 

 Dit toch wel een leuk doolhof spel was? 

 

Verslag trainingsweekend 
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 Het andere spel bestond uit spellen met autobanden? 

 Frans ter plekke gekke spelletjes bedacht met de banden? 

 We daarna weer zelf heerlijke sandwiches konden maken? 

 Dit bij iedereen goed smaakte? 

 De minioren niet zo gek waren op tomaat en komkommer? 

  We na de lunch een spellencircuit gingen doen in het bos? 

 We bij Caroline gek moesten hockeyen met onze handen vast aan 
een bezem? 

 We bij Jasper allemaal door een spinnenweb moesten kruipen? 

 We bij Joke een lepel-estafette moesten doen nadat we heel veel 
rondjes hadden gedraaid om een pion? 

 Iris O. helemaal niet meer wist waar ze was? 

 We bij Sandra woorden moesten maken met letter-T-shirts? 

 We bij Jessica allerlei gekke opdrachten moesten doen zoals 
paardje rijden? 

 We bij Louis weer een boomstam moesten voort trekken? 

 Louis heel streng is? 

 Marieke nog steeds het doel van dit spel niet snapt? 

 We na al deze spellen het finalespel gingen doen bij het kamphuis? 

 Dit touwtrekken was? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Alle teams een keer tegen elkaar moesten touwtrekken? 

 Het team van Nicky heel hard 1-2-1-2 schreeuwde? 

 Het team van Mariëlle gewoon heel hard ging schreeuwen? 

 Senne heel goed mee deed? 

 Iedereen uiteindelijk kapot was van dit spel? 

 We daarna lekker gingen eten? 

 Iedereen al vrolijk werd toen de kippensoep werd uitgedeeld? 

 Daarna iedereen nog vrolijker werd? 

Verslag trainingsweekend 
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 Dit kwam omdat er dit jaar shoarma op het menu stond? 

 Jasper, Remco en Pascal heel hard kunnen schreeuwen bij het 
uitdelen van de mayo, ketchup en KNOFLOOKSAUS? 

 De 2e ronde Mariëlle, Nicky en Carine dit overnamen? 

 Zij ook heel hard kunnen schreeuwen? 

 De 3e ronde Anna en Iris S. het ook nog wilden proberen? 

 Zij dit ook heel goed konden? 

 Het woord KNOFLOOKSAUS de rest van het trainingsweekend 
vaker is gehoord dan TRITON? 

 Na het eten de minioren aan hun avondspel begonnen? 

 Jasper M. het spel boomstamrollen niet zo leuk vond? 

 Dit een cryptische omschrijving was voor door het natte gras 
rollen? 

 De minioren nog meer spelletjes gingen doen, zoals: zware bal 
vasthouden, planken en zak springen? 

 Zij daarna het bos in gingen? 

 Ze het heel eng vonden in het bos? 

 Ze wel een liedje hebben geleerd om de enge griezels weg te 
jagen? 

 Ze graag volgend jaar weer een “normaal” spel willen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ondertussen de ouderen ook spellen gingen doen? 

 Iedereen het erover eens was dat Louis geen spellen meer mag 
bedenken met planken en kubussen? 

 We hier nog nachtmerries van hebben? 

 We bij Joke een spel met een koptelefoon op moesten doen? 

 Uit de koptelefoon harde muziek kwam? 

 We een woord moesten schreeuwen en de ander dat woord 
moest raden? 

 Hier hele rare woorden uit kwamen? 

Verslag trainingsweekend 
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 Bij het spel van Marcel iedereen veranderde in Bokito, Obama      

 of Flippers? 

 We bij Sandra spellen met onze mond moesten doen, zoals een 
luier verschonen of tandenpoetsen? 

 Jaro mooi opgemaakt is door zijn teamgenoten? 

 Marit moeite had met het optillen van een dopje? 

 Iedereen in een deuk lag tijdens deze spellen? 

 Iedereen daarna in spanning zat te wachten op het nachtspel? 

 Dit het Bokkenrijdersspel was in het bos? 

 Het op dat moment keihard begon te regenen? 

 Het regenen niet meer gestopt is, totdat we weer terug waren bij 
het kamphuis? 

 Het nachtspel draaide om Hugo van den Loonsche Duynen? 

 De Bokkenrijders een angstaanjagende roversbende was? 

 Iris S. in een blubberplas ging zitten toen ze schrok? 

 Marit dacht dat Hugo van den Loonsche Duynen een pop was? 

 Dit eigenlijk Marcel was met een lange baard? 

 Richard en Thom harder schrokken van Anna dan van Hugo? 

 Iedereen zeiknat terug kwam van het nachtspel? 

 Velen toen eerst een warme douche namen? 

 We daarna lekkere warme frituurhapjes kregen? 

ZONDAG 

 Tjalling ‘s nachts uit zijn stapelbed naar beneden is gevallen? 

 Hij gewoon doorsliep? 

 Anna en Iris S. ‘s ochtends om 7.00 uur gangnam style gingen 
dansen op het bed? 

 Iedereen een stukje ontbijtkoek mocht pakken? 

 We daarna begonnen aan de piepjestest? 

 We eerst even een warming-up gingen doen? 
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 Er heel hard gelopen werd tijdens de piepjestest?  

 Rosalie het als één van de laatste volhield? 

 Marit iets te erg haar best heeft gedaan? 

 Ze daardoor echt buiten adem raakte? 

 Er zelfs een ambulance moest komen? 

 Sandra het heel spannend vond om met 180 km in de ambulance 
te zitten? 

 Het na een spannende ochtend gelukkig weer helemaal goed 
kwam met Marit? 

 We daarna nog een spellenronde gingen doen op het veld bij het 
kamphuis? 

 Quinten die dag jarig was? 

 Hij ging trakteren op cake met slagroom? 

 Tjalling ook jarig was geweest? 

 Hij ook ging trakteren op drop? 

 Iedereen daarna heel veel zin had om naar een zwembad te gaan? 

 We dit keer naar het zwembad in Oss gingen? 

 Dat zwembad drie superleuke glijbanen heeft? 

 We daar weer heel vaak vanaf gegaan zijn? 

 De glijbaan iets te heftig was voor Nienke’s bikini? 

 Jaro wel 50 minuten in een stoombad heeft gezeten? 

 Er ook een apart bad was met duikplanken? 

 Dit bad helaas veel te vroeg sloot? 

 We daarom nog maar een keer van de glijbaan zijn gegaan? 

 We om vier uur gingen aankleden? 

 We na wat boterhammen, een zakje chips en wat drinken weer 
richting  Weesp zijn vertrokken?  

 We iets na zessen weer bij het clubhuis aankwamen? 

 We graag de leiding willen bedanken voor weer een fantastisch 
weekend? 

 We Remco, Jasper, Pascal, Tim T., Caroline, Jessica, Sandra, Paul, 
Louis, Marcel, Tim B., Frans en Joke heel hartelijk willen bedanken 
namens alle zwemmers? 

 Wij allemaal weer uitkijken naar het volgende trainingsweekend! 

MAANDAG 

 Pop maandag in de klas in slaap is gevallen? 

 Iris S. op school een stukje moest voorlezen, maar dit gewoon niet 
kon, omdat ze geen stem meer had? 

 Er op de volgende pagina nog een hele leuke groepsfoto staat? 

 Er binnenkort meer foto’s zullen volgen op de website? 
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Triton op dreef bij 1e ronde Zuyderzee Masters Circuit 

 

Eind september barstte het nieuwe zwemseizoen los in Kampen met de  

eerste ronde van het ZMC. Organisator Deltasteur uit Kampen was  

gastheer voor deze ronde, welke gezwommen werd in een 50m bad.  

Met zijn hoge kanten en verouderde massieve startblokken was het  

nostalgische bad (lees: ouderwetse klotsbak) zeker niet snel te noemen,  

maar gelukkig had iedereen met dezelfde omstandigheden te maken. 

 

Triton werd door zes zwemmers vertegenwoordigd in verschillende  

leeftijdscategorieën. Ellen Parma beet het spits af op de 200m vrij.  

Hoewel Ellen (door omstandigheden) de afgelopen tijd niet regelmatig  

heeft kunnen trainen, wist zij toch een limiet te behalen voor het EK  

2016 in Londen. Met haar tijd 3:21.39 bleef zij ruimschoots binnen de  

limiet van 3:30.00 en dat werd ‘gevierd’ met de aanschaf van een  

mooi Powerskin badpak. De nieuwste aanwinst werd gelijk op de proef  

gesteld tijdens de volgende afstanden die Ellen moest zwemmen. Op de  

50m vrij werd ze tweede met 38.97 en de 100m rugslag leverde haar  

een keurige derde plaats op. 

 

Voor Margot Tijnagel was deze ZMC ronde de eerste wedstrijd na haar 

bevalling. Ze startte maar liefst op drie afstanden: 200m vrij, 100m  

 school en 50m vlinder. Dat de 200m behoorlijk ver is werd zeker  

 ondervonden door Margot (4e plaats in 2:48.62). Echter kort  

 daarna was deze afstand snel vergeten door op de 100m  

 schoolslag een dik PR te zwemmen met 1:41.13. Dit leverde haar  

 een 2e plaats op! Op de 50m vlinder tikte ze aan in 38.58 en dat is  

 een knappe prestatie van deze jonge moeder. 

 

  

Verslag 1e Masterwedstrijd 



WZ & PC Triton Flitsen ©2015 

Iemand die toch wel heel blij is dat het oude 50m bad op de schop  

gaat, is Caroline Schreuder. Deze dame was bij de start op de 200m  

rugslag behoorlijk in gevecht met de gladde kant en had geen  

optimale start. De ronde overkoepeling van het zwembad bood  

ook geen soelaas voor een goed richtpunt en optimale ligging tussen  

de twee lijnen. Desondanks wist zij als eerste aan te tikken in 3:11.04.  

Ook de 50m vlinderslag leverde Caroline een mooie eerste plaats op  

met 37.70. 

 

Dat de 200m rugslag nogal wat ergernissen veroorzaakte, ondervond 

ook Paul Bunnik, waarbij het elastiek van zijn zwembril voor z’n ogen  

hing na de start. Dat probleem moest uiteraard snel verholpen worden 

 – dus even stil liggen op de rug – waarna de race kon worden hervat.  

Na 200m wist Paul toch zeer netjes 2 seconden binnen zijn inschrijftijd  

te finishen en een derde plaats te bemachtigen. Naast deze afstand had  

Paul nog een andere pittige afstand op zijn programma staan, namelijk  

de 200m vrij. De start was goed en de eerste 125m lag hij zelfs aan kop  

in de race. Vervolgens kwam de man met de hamer langs, maar de  

finish was weer uitstekend (waarschijnlijk omdat hij blij was dat het  

erop zat). Het leverde hem een mooie 2e plaats op met 2:36.45. Op de 

 laatste afstand, de 50m vrij, wist Paul als eerste aan te tikken in 31.13. 

Net een fractie boven zijn PR, maar daar mag hij zeer tevreden  

 mee zijn aangezien het seizoen nog jong is.   

 

 Angela Koekkoek keerde, na ruim 15 jaar geen zwemtegel meer te  

 hebben gezien, weer terug in het zwembad. Haar comeback werd  

 gevierd met een derde plek op de 50m school. Daarna volgde de  

 50m vlinder. Haar tactiek was vooral om niet te hard van start te  

 gaan, om ‘instorten’ te voorkomen in de laatste 10m. Ze finishte  

 als tweede in 34.73, en dat betekende een clubrecord voor dames  

 35+ (het oude record stond op 37.42). Op haar laatste afstand  

 besloot ze om alle tactiek overboord te gooien en gewoon met  

 verstand op nul van start te gaan op de 50m vrij. Met een  

 fantastische tijd van 30.42 zwom ze het oude clubrecord van Paula  

 van de Pouw-Kuiper (32.60) uit de boeken. Deze tijd leverde haar  

 tevens een eerste plaats op.   
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Last but not least, Tim Bunnik bewaarde het mooiste voor het eind. Na  

zijn zeer goede prestaties op de 50m school (34.27) en 50m vrij (26.58),  

waarmee hij dichtbij zijn PR’s zat, mocht hij aan de start verschijnen  

voor de 200m rugslag. Hoewel ook hij last had van het ontbreken van  

een goed richtpunt op de ronde overkoepeling en met zijn lengte  

worstelde met de keerpunten in het ondiepe gedeelte van het bad, wist  

hij maar liefst telkens 2 meter uit te lopen op zijn concurrenten door  

goed aandacht te besteden aan de onderwaterfase na het keerpunt. In  

de laatste 50 meter kon hij nog zelfs aanzetten om zeer sterk te finishen.  

Had deze jonge 25 plusser soms stiekem turbo koekjes gegeten voor de  

start? Het leverde hem een prachtig PR op in een 50m bad!    

 

Alle uitslagen van deze ronde zijn te vinden op de website van Triton.  

De volgende ZMC ronde zal plaatsvinden op 17 oktober a.s. in  

Emmeloord.  

 

 

Verslag 1e Masterwedstrijd 

Het Zuyderzee Masters Circuit, afgekort tot ZMC, is één van de 
bekendste wedstrijdcircuits voor de masters in Nederland. Het ZMC 
bestaat uit negen zwemwedstrijden. De wedstrijden worden 
georganiseerd door zwemverenigingen uit plaatsen in en rond de 
voormalige Zuyderzee (tegenwoordig: IJsselmeer).  
Bij deelname aan meerdere ZMC-wedstrijden wordt er een 
klassement opgemaakt en bestaat de mogelijkheid om een prijs in 
de wacht te slepen. Er kan voor twee klassementen gezwommen 
worden, namelijk het sprintklassement of allroundklassement. Een 
deelnemer die ALLE afstanden (20 stuks in totaal) zwemt gedurende 
het seizoen, ontvangt na de laatste wedstrijd een speciale prijs voor 
deze prestatie; de BINGO prijs. 
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Datum Waar Wedstrijd Voor wie 

04-10-2015 Almere-Stad Nationale Zwem Competitie 1 Hele wedstrijdploeg 

11-10-2015 Hilversum Minioren Circuit 1 Minioren en Junioren 1+2 

17-10-2015 Emmeloord Zuyderzee Masters Circuit 2 Masters 20+ 

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 Papendrecht ONMK korte baan  Masters 20+ 

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

Wedstrijdkalender 2015-2016 

De wedstrijdkalender voor komend zwemseizoen staat alweer voor een groot deel vast. Zie hieronder en op de 
volgende pagina het overzicht van de wedstrijden voor zwemseizoen 2015-2016: 
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Datum Waar Wedstrijd Voor wie 

07-02-2016 Hoofddorp Lange Afstand Circuit 3 Geïnteresseerden 

14-02-2016 Hoofddorp Sprintkampioenschappen Degenen met limiet 

20-02-2016 Heerenveen Zuyderzee Masters Circuit 6 Masters 20+ 

21-02-2016 Hoofddorp Lange Afstand Circuit 4 Geïnteresseerden 

13-03-2016 Hilversum Minioren Circuit 4 Minioren en Junioren 1+2 

20-03-2016 Amstelveen Nationale Zwem Competitie 4 Hele wedstrijdploeg 

20-03-2016 Amersfoort Zuyderzee Masters Circuit 7 Masters 20+ 

17-04-2016 Amstelveen Nationale Zwem Competitie 5 Hele wedstrijdploeg 

17-04-2016 Alkmaar Zuyderzee Masters Circuit 8 Masters 20+ 

24-04-2016 Hilversum Minioren Circuit 5 Minioren en Junioren 1+2 

24-04-2016 Grootebroek Zuyderzee Masters Circuit 9 Masters 20+ 

05/08-05 Eindhoven ONMK lange baan  Masters 20+ 

14/16-05 Purmerend Pinkstertoernooi (16+) Geïnteresseerden 16+ 

25/29-05 London EMK Masters 25+ 

28/29-05 Amsterdam Zomerkampioenschappen Degenen met limiet 

04/05-06 Amsterdam Zomerkampioenschappen Degenen met limiet 

11/12-06 Hilversum Minioren Finale Minioren met limiet 

Wedstrijdkalender 2015-2016 

Terug naar home 
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Verjaardagen 

OKTOBER  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

1 Pjotr van Veen 
3 Francine Sommer 
3 Ilse van Stuivenberg-Renzenbrink 
6 Marieke Gorter 
7 Gerben van der Meer 
8 Mariëlle Joukes 
8 Jan Ottenhoff 
8 Robbert Snel 
10 Obed Adomako 
14 Amelie van der Velden 
16 Luuk den Hartog 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17 Evelien  Antonis 
17 Evelien  van Drie 
18 Roy Oostenrijk 
18 Ruby Rijnbeek 
22 Jip Schellen 
22 Marion de Vries 
23 Cheyenne de Groot 
23 Sijmen  Jobben 
24 Tim van den Akker 
28 Pascalle Snouck 
30 Lisa Hofstede 
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