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• Clubweekend 2016!!! 

• Gezocht: redactielid Triton Flitsen 
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Beste leden van Triton, 

 

Deze keer ben ik gevraagd een stukje te schrijven voor de bestuurshoek 

en dat doe ik dan ook graag. Voor degene die mij nog niet kennen,  

mijn naam is Lambert Morsink en sinds de laatste algemene 

ledenvergadering zit ik in het bestuur van onze mooie zwemvereniging.  

Ik vervul de functie van secretaris en dat is heel iets anders dan de  

functie die ik hiervoor in het bestuur vervulde. Ik zwem bij de masters  

en ben de vader van Anna en Jasper die op wedstrijdzwemmen zitten.  

 

Onlangs heeft de evenementencommissie een gezellige avond  

georganiseerd in ons clubhuis. Daar heeft een groot aantal leden heel 

veel tijd en energie ingestoken, wat wij als bestuur heel erg waarderen. 

Helaas was de opkomst niet welke er verwacht was. Laten wij bij de  

volgende activiteit zien dat wij een grote vereniging zijn.  

 

De clubhuiscommissie is druk bezig met de verbouwplannen van  

ons clubhuis. Indien alles gerealiseerd kan worden, hebben wij het  

nieuwe seizoen een prachtig clubhuis.  

 

  

 Ook zijn wij als bestuur op dit moment druk bezig met de  

 aanpassingen in de statuten en het huishoudelijk reglement,  

 zoals is besproken op de ALV.  Dit is een hele klus maar zal ons in  

 de toekomst alleen maar helpen.  

 

 Dan loopt er ook nog de actie "code blauw" van de KNZB. Op dit 

 moment is Ria onze ledenadministrateur bezig met het  

 aanvragen voor alle vrijwilligers, lesgevers en trainers om een  

 VOG (verklaring omtrent gedrag) aan te vragen. Mocht je via Ria  

 een verzoek binnen krijgen en een mail van het Ministerie van  

 Veiligheid en Justitie, zorg dan dat je deze zo snel mogelijk in  

 behandeling neemt. Je helpt ons en vooral Ria hier heel erg mee.  

 

 Dan wens ik jullie allen nog veel  

 zwemplezier en tot in het  

 zwembad. 
 
 Lambert Morsink  
 

Bestuurshoek 

Terug naar home 
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Nieuws en mededelingen 

 
 

Sinds april verwelkomen wij als nieuw lid: 
 
 Mandy Vlieger  
 Fabiënne Snouck  
 C.  Vermeij van der Graaff  
 Melati Paat  
 Annita Roos  
 

 
 
 

 
 
 
 

• De Flits van mei verschijnt in week 22   
• De kopij hiervoor kunt u tot uiterlijk donderdag 26 mei uitsluitend sturen naar: redactie@triton-weesp.nl.  

 

Terug naar home 
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Gezocht: redactielid Flits 

Wat voor vaardigheid heb je 
nodig om een redactie lid te 
worden? 
 
 
Om kunnen gaan met  
een muis en computer. 

1 keer in de maand kom je bij elkaar om de flitsen in 
elkaar te zetten. 

Aanmelden kan via redactie@triton-weesp.nl 

Terug naar home 
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Zwemfeest op het droge  
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Zwemfeest op het droge 
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Clubhuis: Aanbieding  
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Clubhuis: Mededeling 

Wat wordt er allemaal gedaan?? 

• De bar wordt vernieuwd en verplaatst. 
• Er wordt hier en daar een likje verf aangebracht. 
• Er komen nieuwe lampjes! 
• En er komen nieuwe kussens op de bank! 

Na de zomervakantie starten wij het nieuwe seizoen 
met een mooi vernieuwd clubhuis.  
Uiteraard hoort daar een borrel bij! 

 

Meer informatie over de borrel in het “vernieuwde” clubhuis volgt!! 
 

Terug naar home 
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Ook dit jaar organiseren we weer een fantastisch leuk clubweekend!  

Ga je ook weer mee?  

Het clubweekend is van vrijdag 20 mei t/m zondag 22 mei.  

 

We gaan naar ´t Campvelt in Doornspijk. Het is een leuke accommodatie midden in het bos en er is een grote zandvlakte.  

Wie is de geheimzinnige sms’er? Kom jij er dit weekend achter samen met je teamgenoten? Werk samen, los opdrachten op en probeer de  

geheimzinnige sms’er te ontdekken.  

 

Ben je geboren in 2010 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  

Er is nog beperkt plaats, dus als je je nog niet hebt opgegeven, doe dit dan zo snel mogelijk!  

 

 We gaan er vanuit dat je meegaat van vrijdagavond t/m zondag, mocht dit echt een probleem zijn dan alleen in overleg met Carla.  

De kosten voor het clubweekend bedragen €45,- per persoon. Dit bedrag wordt automatisch van uw rekening afgeschreven. Na 30 april is er 

geen restitutie meer mogelijk.  

 

Wilt u ons helpen om de kinderen naar Doornspijk te brengen met de auto op vrijdagavond? U kunt dit aangeven op het inschrijfformulier.  

Terug gaan we met de bus. We verzamelen om 17.45 uur bij het clubhuis en op zondag zijn we rond 18.00 uur weer terug en kunt u daar uw  

kinderen weer ophalen.  

Indien u nog vragen heeft over het clubweekend dan kunt u contact opnemen met:  

Carla Knol: Tel: 06 15605914 Email Carla.coco1@hotmail.com 

Clubweekend 2016!! 
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Inschrijfformulier clubweekend 2016  

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.  Wenst u een papieren routebeschrijving? Ja/nee  

Betaalwijze  

Het verschuldigde bedrag (€45,- p.p) voor het clubweekend zal doormiddel van automatische incasso van het bankrekeningnr worden afgeschreven wat bij 

 ons bekend is.  

Handtekening:        Plaats, datum: 

Clubweekend 2016!! 

Terug naar home 
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Hi, mijn naam is Tim Bunnik, ben 26 jaar en zwem zelf al 19 jaar bij  

Triton. IK werk nu in een zwembad in Almere, dus je zou bijna kunnen  

zeggen dat ik in het zwembad leef! 

 

Ik geef vanaf m’n 14e al zwemles bij Diplomazwemmen, dus nu een  

jaartje of 12 en ongeveer 7 à 8 jaar bij Wedstrijdzwemmen, al vrij lang  

dus. Sinds 2 jaar maak ik de planning voor baan 1 voor de Speedo’s.  

Dit houdt in dat ik het seizoen in blokjes deel van steeds 3 à 4 weken.  

Per blok behandel ik dan een hele slag, dus armen/benen/hele slag,  

zodat alle slagen allemaal goed en evenveel aanbod komen.  

Niet alleen de slagen maar natuurlijk ook de startduik en de keerpunten.  

En natuurlijk een mooie verdeling tussen de conditie en sprintjes. Een  

leuke puzzel dus! 

 

In 2013 heb ik de opleiding voor Wedstrijdzwemmen Trainer gevolgd bij  

de KNZB. Dit was nodig om er voor te zorgen dat er voldoende  

gekwalificeerde trainers aan het bad staan, om er voor te zorgen dat de  

trainingen van een goede kwaliteit zijn. Om deze licentie te behouden,  

moet je je af en toe bijscholen of clinics geven voor de KNZB, waar je  

dan beoordeeld kan worden. Ik heb al een aantal keer clinics gegeven  

voor “mijnzwemcoach” en daar mijn punten mee verdiend.  

 En in maart heb ik een cursus gevolgd “Creatieve Trainer”! Dit ging  

 over hoe je de training leuker/beter/aantrekkelijker kan maken.  

 Ik heb tijdens deze cursus met trainers van andere verenigingen  

 overlegd hoe zij de trainingen aanpakken en wat voor leuke dingen  

 zij doen. Maar ook over trainings-setjes, waar ik nieuwe leuke  

 ideeën heb opgedaan. Maar er zijn ook dingen besproken die voor  

 ons helaas niet haalbaar zijn door de beperkte  badruimte en  

 omdat wij geen land/krachttraining hebben wat sommige andere  

 verenigingen wel hebben.  

 

 Ook leuk om te melden is dat ik tijdens deze cursus met andere  

 trainers over het aantal trainingsuren heb gesproken en het bleek 

 dat wij eigenlijk maar weinig uren trainen per week. Maar  

 desondanks veel respect dat onze zwemmers toch zo goed  

 presteren met competitie/minioren/kring wedstrijden. Dat is ook  

 eens leuk voor jullie om te horen! 

 

 Daarnaast weten de meesten al dat ik ook de clubrecords en 

 dissen bijhoud, maar daarover later dit seizoen, als de wedstrijden 

 afgelopen zijn, meer in de Flits!  

        Groetjes Tim 

Trainerspraatje 
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Bekendmaking Clubkampioenen 
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Onze Clubkampioenen 

Tim 
Bunnik 

Anna 
Morsink 
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September 2013 heeft mijn moeder Karen, een gezonde, actieve,  

alleenstaande en hard werkende moeder, een hersenbloeding  

doorstaan. De schade aan haar hersenen was zo ernstig dat  

neurologische experts ons vertelden dat ze weinig kans had om te  

overleven.  

 

Na een week in coma te hebben gelegen werd ze wakker, maar  ze  

herkende mij en mijn oma niet. Ze was verlamd aan de rechterkant van  

haar lichaam en kon niet slikken.  

 

Ondanks verlamd te zijn aan de rechterzijde en haar spraak kwijt te zijn, 

 revalideert ze elke dag. Door steun van familie, vrienden en  

verschillende therapeuten toont ze vooruitgang.  

 

Zwemmen is altijd haar passie geweest en nu heeft ze hiermee geld  

ingezameld voor het goede doel voor mensen die er slechter aan toe  

zijn. Vorige maand heeft ze samen met mij 700 meter gezwommen en  

daarmee 1.900 Euro ingezameld! 

 

Groetjes, Devan 

 

Het verhaal van Karen 
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Eindstand Competitie 2015-2016 
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Trainingsweek Masters 
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November vorig jaar vond Paul een trainingsweek geheel verzorgd,  

speciaal voor masters ……op Tenerife. Lambert en Ellen hoefden daar  

geen seconde over na te denken: DOEN!!  

 

Helaas dacht niet iedereen er zo over, de trip werd geannuleerd  

vanwege te weinig aanmeldingen. Nog even geprobeerd om het zelf te  

organiseren, maar toen kreeg Lambert een nieuwe baan en werd het  

hele idee geschrapt. Maar het bleef kriebelen. Dit zou toch een  

prachtige voorbereiding zijn voor Londen, zomaar een hele week alleen  

maar met je sport bezig zijn.  

 

Om een lang verhaal kort te maken: vier Masters zijn in maart op een  

eigen georganiseerd trainingskamp gegaan, in Zwolle. Het zwembad van  

Zwolle beschikte én over een fitnessruimte én zeer nabij was een  

camping met chalets te huur.  

 

Paul en Ellen bleven de hele week, Lambert kwam het weekend en  

Jennifer had van zondag t/m woensdag geboekt. Van Remco hadden ze  

prachtige trainingsschema’s gekregen.  

Een week lang twee keer per dag zwemtraining en één keer fitness, ze  

voelden zich bijna professionals.  

En het heeft zich uitbetaald: twee dagen na thuiskomst zwom Paul een  

Nederlands Mastersrecord op de 50 school. Een maand later zwom  

Ellen 19 seconden van haar inschrijftijd af op de 400 vrije slag. 

 

 

Trainingsweek Masters 
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Masterwedstrijd Grootebroek 
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Grootebroek, de laatste wedstrijd van het Zuyderzee  Masters 
Circuit. 

 

De dag dat de zwemmers de bekers ophalen, waar ze het  

hele seizoen  voor hebben gezwommen. 

 

Jennifer  2e Sprint 30+ 

Angela  1e Sprint 35+ 

Caroline  2e Allround 45+ 

Tim   1e Allround 25+ 

Paul   1e Allround 60+ 

 

Tim heeft alle afstanden gezwommen tijdens het circuit  

en heeft hiervoor de BINGO prijs gekregen! 

 

Er is goed gepresteerd dit seizoen. Een goede voorbereiding voor   

het EK te London dat begint op 25-05-2016. 

 

 

 

Masterwedstrijd Grootebroek 
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Zoals jullie hebben vernomen, is de familie-estafette op vrijdag 25 maart niet door gegaan. Toch willen wij dit fantastische evenement dit jaar  

niet overslaan! En dat doen we ook niet! We hebben een nieuwe datum geprikt voor de familie-estafette! 

 

De familie-estafette zal worden gezwommen op vrijdag 10 juni 2016. Alle wedstrijdzwemmers zullen dan eerst nog een extra nummer  

zwemmen, namelijk de 100 wissel. Deze afstand telt niet mee voor de puntentelling van de Onderlinge wedstrijden, maar is wel een heel leuk  

nummer om te zwemmen. Daarna begint dan de familie-estafette! Voor wie het niet meer precies weet, de regels zijn als volgt: 

 

• Elke familie-estafetteploeg bestaat uit 3 familieleden. Als een ploeg bestaat uit 3 wedstrijdzwemmers, dient er minimaal één deelnemer 
jonger dan 12 jaar te zijn. 

• Verder dient er een generatieverschil te zijn  binnen de ploeg. Zo kun je bijvoorbeeld je ouders of grootouders meenemen of een oom of  

 tante. En als je een masterzwemmer bent, kun je je kinderen of een neefje of nichtje meenemen.  

• Er wordt 3 x 25 meter vrije slag gezwommen. Winnaar is de ploeg die de snelste tijd heeft gezwommen. 

 

Na dit sportieve gedeelte volgt nog een gezellig borrel in het Clubhuis! 

 

De uitnodiging voor de familie-estafette zal binnenkort uitgedeeld worden. 

Familie-estafette! 
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Uitzonderingen op de gebruikelijke trainingstijden: 

- Tijdens de meivakantie gaan de trainingen gewoon door.  

- Op 1e  en 2e Pinksterdag (zondag 15 en maandag 16 mei) is er géén training. 

 

Hier onder vinden jullie de wedstrijdagenda voor de rest van het zwemseizoen.  

Heel veel succes bij de laatste wedstrijden! 

 

 

 

 

Wedstrijdagenda 

Datum  Waar  Wedstrijd  Voor wie  

05-05-2016 t/m 08-05-2016  Eindhoven  ONMK Lange Baan  Masters 20+  

14-05-2016 t/m 16-05-2016 Purmerend  Pinkstertoernooi  Wedstrijdzwemmers uit 2000 of ouder 

25-05-2016 t/m 29-05-2016 London  Europese Master Kampioenchappen Masters 25+  

28+29-05-2016  Amsterdam Zomerkampioenschappen Degene met limiet 

04/05-06-2016  Amsterdam Zomerkampioenschappen Degene met limiet 

10-06-2016  Weesp Familie-estafette Wedstrijdzwemmers + familie 

11/12-06-2016  Hilversum  Minioren Finales Minioren 

08-07-2016    Bowlen Hele wedstrijdploeg  

15-07-2016  Weesp  Laatste training seizoen 2015-2016 Hele wedstrijdploeg 

Terug naar home 
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Verjaardagen 

Terug naar home 

April 

1 Tim Bunnik 

1 Jeffrey Paassen 

2 Gaby Lovers 

2 Niek Slegt 

5 Savanna Kamsma 

5 Niels Hofstede 

7 Madelief van Drie 

8 Hans Bergmans 

9 Latoya Rebergen 

14 Melissa Costello 

14 Lars van der Zee 

15 C.  Vermeij van der Graaff 

16 Niels de Ruijter 

16 Aryan Sahadew 

19 Wil van Kassel 

19 Julie Roukens 

19 Julien Luursema 

21 Marcel Joukes 

23 Yannick Huydts 

25 Nick Buitendijk 

26 Janine van Kooten 

28 Marius Vasilache 

29 Annemieke de Rooij 

Mei 

1 Quinten van der Meer 

1 Carine Veldhuisen 

2 Abel van Capel 

2 Annick Steenman 

3 Marion Homan 

4 Martijn Hazenberg 

6 Lambert Morsink 

7 Timo van der Veeken 

7 Martine Vree 

11 Robin Duijn 

18 Jennifer Go 

18 Ellen Parma 

18 Amber Vlieger 

20 Ingeborg van der Voort 

22 Eric van 't Hoff 

22 Melati Paat 

24 Samantha Jongboom 

27 Mélisande van der Meer 

28 Marcel Koenders 


