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De Flitsen van December 2016  

 Maak kennis met: 

 Onze kandidaat voorzitter  

 Een lid van de Commissie Diplomazwemmen 

 Een jeugdwaterpololid  
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Bestuurshoek 
Bestuur: 
Voorzitter (a.i.) : Tjebbe Bosma 
Secretaris : Lambert Morsink 
Penningmeester : Petra Oosting 
Ledenadministratie : Ria Bosma 
Wedstrijdzwemmen : Marcel Joukes 
Waterpolo : Melissa Costello 
Diplomazwemmen (a.i.) : Tim Bunnik 

Terug naar home 

Beste leden, 

Marcel Joukes heeft al in de vorige Flits aangegeven dat ik mijzelf  gemeld heb  

als kandidaat voorzitter. Ik verheug mij erop om in de komende periode als  

interim voorzitter te proberen uw vertrouwen te winnen. Het lijkt mij dan ook  

goed om mijzelf eerst even voor te stellen. 

 

Velen kennen mij als echtgenoot van Ria Bosma en vader van Femke,  Sjoerd,  

Jitske en Nienke die allen bij Triton hebben gezwommen. Ria zwemt nog  

steeds bij de trimzwemmers en is ledenadministrateur.  

Ikzelf geef de trimzwemtraining op vrijdagavond. 

In mijn werkbare leven ben ik bedrijfsleider geweest in een technisch bedrijf  

en daarnaast is muziek maken mijn grote passie. Sportief heb ik heel intensief  

lange afstanden gelopen, bij Triton gezwommen en tegenwoordig fiets ik heel  

veel op de racefiets. Ook heb ik Kwart Triatlons gedaan, maar mijn  

zwemcapaciteiten droegen daar niet echt aan bij. 

 

Voor Triton heb ik een aantal jaren les gegeven bij het diplomazwemmen  

en ben ik als begeleiding vaak mee geweest met club-  en trainings- 

weekenden. Ook bardiensten zijn mij niet vreemd. Eerder ben ik  

voorzitter geweest van een muziekvereniging in Amsterdam en  

daarnaast van de plaatselijke fietsclub. Op dit moment ben ik  

voorzitter van het Seniorenorkest waar Ria en ik in spelen. 

 Voorzitter van Triton wil ik bij de komende ALV worden voor een  

 periode van 3 jaar waarbij ik tijdens die termijn wil proberen een  

 opvolger te vinden en in te werken. Daarnaast vind ik het belangrijk te  

 werken aan een goede verstandhouding tussen de afdelingen en ik wil  

 mijn gezicht bij diplomazwemmen, waterpolo en wedstrijdzwemmen  

 zeker laten zien. In onze vereniging zijn veel vrijwilligers actief en die  

 verdienen een aanspreekpunt te hebben. Dus bij deze ik wil dat zijn en  

 maak daar gebruik van.  

 

 Heel veel vertrouwen heb ik in de huidige bestuursleden en  

 commissieleden. Zij zullen zeker helpen om mijzelf snel in te werken in  

 de complexheid van een vereniging met meerdere afdelingen.  

  

 Respect voor elkaars inspanningen en respectvol met elkaar  

 omgaan zijn in ieder geval voor mij prioriteiten. Daar zal ik mijzelf  

 toe verplichten en ook jullie aan houden. 

 

 Rest mij iedereen een heel goed 2017 te wensen en met elkaar zullen  

 we ervoor zorgen dat Triton als vereniging ook 2017 goed doorkomt. 

 

    Tjebbe Bosma, interim voorzitter 
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Nieuws en mededelingen 

Sinds december verwelkomen wij als nieuw lid: 

 
De Flits van januari 2017 verschijnt in week 4.  
De kopij hiervoor kunt u tot uiterlijk zondag 22 januari  
uitsluitend sturen naar: redactie@triton-weesp.nl.  

Jeroen  Tier 
Luna  Malij 
Rebecca  Baldew 
Sofia  El Hamsi 
Lucinda  Tier - de Jong 

De redactie wenst u veel geluk, 
gezondheid en sportiviteit toe  

in 2017! 

Terug naar home 

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

 

Dit najaar vond de Grote Clubactie weer plaats. Helaas weten we nog niet exact wat het ons als club heeft 

 opgeleverd, omdat de afwikkeling hiervan nog in gang is, maar wat we wel weten is dat een heleboel leden  

(met name kinderen) weer hun best hebben gedaan om loten te verkopen. We willen hen daarvoor heel  

erg bedanken! 

 

De meeste loten werden verkocht door: 

• Rosalie Schouten, 30 loten en daarmee won zij de 3e prijs 

• Stefan Dongen, 31 loten en daarmee won hij de 2e  prijs 

• Nienke Verschuren 32 loten en daarmee won zij de1e prijs!! 

 

Inmiddels hebben zij hun prijs in ontvangst genomen. 

  

De evenementencommissie. 

 

Grote Club Actie 

Terug naar home 
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Zoals in de vorige Flits verteld is, is er een nieuwe commissie voor  

Diplomazwemmen.  

 

Ik heb mij zelf toen als voorzitter voorgesteld, maar  wil hierbij ook  

graag  de rest van de commissie introduceren. Wie zitten er nou in en  

wat gaan we allemaal doen? 

 

In de commissie Diplomazwemmen zitten de volgende leden: 

• Tim Bunnik:  Voorzitter 

• Karin Costello:  Proef- en afzwemmen 

• Nicolien de graaff: Proef- en afzwemmen 

• Louise de Haan:  Baddienst & ledenwerving 

• Katja Wiedijk:  Ledenwerving 

• Lars van der Zee: Materiaal beheer 

 

Om de nieuwe commissie beter te leren kennen zal in de komende  

Flitsen steeds één lid van de commissie zich voorstellen. In deze Flits zal  

dat Lars zijn (op de volgende pagina). 

 

Wij gaan proberen er voor te zorgen om het diplomazwemmen met  

z’n allen weer te laten groeien. Maar dat kunnen wij niet alleen met de  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6 leden van de commissie. Dus als je een goed idee hebt, of ons  

 af en toe mee wilt helpen, laat het één van ons weten. 

 
 Groetjes, Tim 

 

 

 

 

Diplomazwemmen 
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De commissie stelt zich voor 
 

Ik ben Lars van der Zee, 19 jaar en sinds kort lid van de commissie  

diplomazwemmen. Zelf zwem ik bij diplomazwemmen sinds ik 8 jaar  

ben, en ik doe dit nog steeds met veel plezier. In 2006 ben ik gevraagd  

door mevrouw van Schooten om te gaan wedstrijdzwemmen, wat ik ook  

ben gaan doen en hier heb ik ook nog steeds veel plezier in. 
 

Hoogtepunten in mijn zwemcarrière zijn het behalen van het Triton  

diploma en het clubkampioenschap in 2015. Deze prestaties kon ik  

alleen behalen door de vele vrijwilligers die al die jaren zich vol hebben  

ingezet. Na jaren van zwemmen wilde ik dus wel wat terug doen voor de  

vereniging en ben daarom in 2014 begonnen met training geven bij de  

afdeling wedstrijdzwemmen. 

 

En nu ben ik dus actief geworden in de commissie  diplomazwemmen.  

Binnen deze commissie ben ik verantwoordelijk voor al het materiaal  

wat tijdens de lessen en het afzwemmen wordt gebruikt. In de maand  

december heb ik daarom met hulp van Katja en Koen het hele  

opberghok in het zwembad opgeruimd en schoongemaakt. Omdat dit  

veel werk was en veel zweet kostte, hoop ik dat het opberghok lang  

opgeruimd mag blijven zodat iedereen alles snel kan vinden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Daarom wil ik iedereen vriendelijk verzoeken om alles netjes op te 

ruimen en als er eens iets niet opgeruimd is, dit alsnog op te 

ruimen. 

 

 In het dagelijks leven ben ik een tweedejaars student scheikunde 

aan de Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit. Ik 

denk dit goed te kunnen combineren met mijn bezigheden binnen 

de commissie en heb er alle vertrouwen in om met de rest van de 

commissie het diplomazwemmen zo te organiseren dat iedereen 

er plezier in heeft net als ik al jaren heb. 

         Lars 

Diplomazwemmen 



WZ & PC Triton Flitsen ©2016 

Belangrijke data  

 

• zaterdag 7 januari 2017   >> Kijkdag (2e helft van de les)  

• zaterdag 14 januari 2017   >> Proefzwemmen (indien niet aanwezig kan er op 21/01 ingehaald worden)  

• zaterdag 4 februari 2017   >> Afzwemmen  

• donderdag 11 februari 2016  >> Start nieuwe seizoen 

 

Nieuwe zwemtijden 

Met ingang van het nieuwe zwemseizoen (11 februari) zullen de tijden voor het diplomazwemmen aangepast worden.  

In plaats van 3 opeenvolgende lesuren van 50 minuten zullen er 2 opeenvolgende lesuren van 60 minuten komen.  

Het eerste lesuur zal van 17:35 tot 18:35 plaatsvinden en het tweede lesuur van 18:45 tot 19:45. Voor welk diploma  

er tijdens welk uur gezwommen zal worden, wordt kort voor de aanvang van het nieuwe seizoen bekend gemaakt.  

Uiteraard zullen wij bij de indeling proberen de jongste zwemmers zoveel mogelijk in het eerste uur in te delen.   

 

   

Diplomazwemmen 

De commissie Diplomazwemmen wenst  
iedereen een heel gelukkig 2017! 

Terug naar home 
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Waterpolo Triton DG 5x5 (< 13) 
  
Hallo, ik ben Menno Noom van het waterpolo team de pupillen.  
Dit heb ik overigens geleerd toen ik mijn spreekbeurt over waterpolo hield. 
Ik kwam er ook achter dat ik al veel over waterpolo wist. 
Maar er waren toch wat punten die ik niet wist, zoals: De leeftijdscategorieën,  
wat waterpolo precies is, de geschiedenis en de uitvinder. 
Ik merkte tijdens mijn spreekbeurt dat het sommige mensen ook erg aansprak  
en dat gaf een voldaan gevoel. 
Met dat gevoel en een acht als cijfer ging ik terug. 
En nu alleen nog knallen met mijn team. 
Ik geef de pen door aan Dennis Tas. 
 
Geschreven door Menno Noom  

 

Waterpolo 
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 Wist u dat: 

• Joëlle een rode kaart heeft gekregen; 

• Zij oneerbiedig was tegen de scheidsrechter,  

 maar gelukkig de volgende wedstijd weer mee mocht spelen; 

• Onno op een bijzondere manier ging wisselen en dit ook gevolgen had; 

• Zowel de dames als heren verloren hebben in Bussum; 

• Melissa toch niet de heren ging fluiten omdat de scheidsrechter toch nog kwam; 

• Het waterpolojaar zondag 18 december feestelijk is afgesloten in het clubhuis; 

• Er veel jeugd en ouders waren en 3 dames, de heren waren vooral borrelend vertegenwoordigd. 

 

 

Waterpolo 
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Waterpolo 

In onderstaand overzicht zien jullie de thuiswedstrijden van de Triton-waterpoloërs in 
januari 2017, te weten ons Heren 1 team, ons Dames 1 team en de jeugd-teams.  
Alle teams kunnen altijd aanmoediging gebruiken!  
 
Dus vind je het leuk en heb je tijd, kom dan een keertje kijken naar onze waterpolo-
wedstrijden in het Victoriabad! Ken je waterpolo nog niet? Het is een goede manier  
om hier eens mee kennis te maken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wedstrijddatum   Aanvang Aanduiding  Thuis team Uit team

zaterdag 14 januari 2017 21:30 Dames Triton Da1 De Dolfijn Da2

zaterdag 14 januari 2017 20:30 Heren Triton H1 WZ&PC Purmerend H1

zondag 22 januari 2017 17:00 Gemengd-E <11 Triton EG1 De Otters Het Gooi EG2

zaterdag 28 januari 2017 21:30 Dames Triton Da1 De Aalscholver Da1

zaterdag 28 januari 2017 20:30 Heren Triton H1 Aquarijn H1

Terug naar home 
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 Hebben jullie de teams voor het 
marathonzwemmen al ingeschreven? 

 

Commissiepraatje 

We zien een steeds maar stijgend aantal wedstrijdzwemmers zich 
aanmelden. Een prachtig resultaat natuurlijk, maar ook zorgen voor 
de trainers en de commissie. We hebben natuurlijk onze gehuurde 
reguliere zwem uren en daarin moet iedereen goed kunnen trainen.  
Een hele puzzel om dit allemaal in goede banen te laten lopen. Ik 
weet zeker dat de trainers dit elke keer weer voor elkaar weten te 
krijgen. Alle nieuwe wedstrijdzwemmers; van harte welkom! 

Uitreiking PR 
bekers! In
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Het is nu bijna kerstvakantie en dus even geen 
trainingen. Even rust dus. Laatste training is op 
vrijdag 23 december en de eerste training in het 
nieuwe jaar is op dinsdag 3 januari ! 

De onderlinge wedstrijden zijn op: 
vrijdag 27 januari en  
zondag 29 januari. 

 
Aansluitend op de zondag natuurlijk 

de   familie-estafette. 

 

En zo is het jaar 2016 alweer bijna voorbij en zo zijn we ook al halverwege 
het zwemseizoen 2016/2017. 
Trots zijn we op onze zwemmers die de nodige wedstrijden hebben 
gezwommen. Vele PR’s behaald en een mooie 3e plaats in de competitie.  

De commissie wedstrijdzwemmen 
(Remco, Joke, Caroline, Sandra, Paul, Tim, Marcel) 

wenst iedereen een 



WZ & PC Triton Flitsen ©2016 

Uitslag Swimkick-Minioren 2 

Hiernaast zien jullie de 
uitslagen van onze Triton-
zwemmers bij de 
Swimkick-Minioren-
wedstrijd op 11 
december in Aalsmeer. 
 
In ieder geval 2x een 
Clubrecord op 200 vrij 
voor zowel Nienke als 
Nick. Vooral de tijd van 
Nick valt in de categorie 
super: 2.31 (PR van 28 
seconden), maar ook 
Nienke verbeterde 
zichzelf met 19 
seconden. 
 
Bij de andere zwemmers 
soms helaas een DIS 
(leerpuntje). De 
afstanden met een DIS 
komen helaas niet op dit 
overzicht te staan. 
Volgende keer beter!!  
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Op dezelfde dag dat de Minioren de wedstrijd in Aalsmeer zwommen, gingen de oudere wedstrijdzwemmers naar Almere  

voor de Peter’s Cup.  

Tijdens deze wedstrijd kun je van één soort slag de  

25 meter, de 50 meter en de 100 meter zwemmen.  

Vooral op de 25 meter, die niet zo vaak op het  

programma staat tijdens de reguliere  

zwemwedstrijden, werden veel  

PR’s gezwommen. 

 

Triton heeft het supergoed gedaan:  

 Er zijn veel individuele medailles gewonnen!  

 En in het ploegen klassement is Triton 3e  

 geworden!!!  

 

Een top dag dus! 

 

De volledige uitslagen en de Triton-uitslagen zijn  

zoals altijd te vinden op de website. 

Verslag Peter’s Cup  

http://www.triton-weesp.nl/UserFiles/File/Wedstrijdzwemmen/Wedstrijden/2016/Uitslagen/Totaal/2016-12-11=Almere-Poort-PetersCup-Uitslag.pdf
http://www.triton-weesp.nl/UserFiles/File/Wedstrijdzwemmen/Wedstrijden/2016/Uitslagen/Triton/2016-12-11=Almere-Poort-PetersCup-Uitslag-Triton.pdf
http://www.triton-weesp.nl/UserFiles/File/Wedstrijdzwemmen/Wedstrijden/2016/Uitslagen/Triton/2016-12-11=Almere-Poort-PetersCup-Uitslag-Triton.pdf
http://www.triton-weesp.nl/UserFiles/File/Wedstrijdzwemmen/Wedstrijden/2016/Uitslagen/Triton/2016-12-11=Almere-Poort-PetersCup-Uitslag-Triton.pdf
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Op zaterdag 17 december gingen we met een heel klein groepje 

(we pasten in één auto) richting Lelystad voor alweer deel 4 van  

het Zuyderzee Masters Circuit. Alleen de heren Bunnik, Francine  

en Caroline en natuurlijk ging Ineke mee als klokker. 

 

Opvallend was dat alle Triton-zwemmers hadden gekozen voor de  

100 vrij en de 50 school. Paul koos daarnaast nog voor de zware 

400 wissel, Francine, Tim en Caroline kozen voor het kortere  

sprintwerk.  

 

Tim en Paul behaalden op al hun 3 afstanden een mooie 1e plek in hun 

leeftijdscategorie. En soms heb je dan nog het geluk dat je als enige 

zwemt in je leeftijdscategorie, hé Paul? Maar goed, dan moeten de  

anderen ook maar mee doen aan de 400 wissel, dus zeker een  

verdiende 1e plek! 

 

Caroline en Francine scoorden beiden 1x een 1e plek en 2x een 2e plek. 

Bij Francine scheelde het niet veel op de 100 vrij, maar weer zat net 

Marijke Kraak er weer voor.  

 

Dus al met al weer aantal mooie resultaten voor de Triton-zwemmers  

en weer volop punten voor de klassementen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Na de positieve verhalen van Ellen vorig jaar, hebben Caroline en  

 Francine dit jaar tussendoor ook een oppep-massage genomen 

 bij een sportmasseuse die dat gratis aanbood aan de zwemmers. 
Heerlijk!  

 

 En tenslotte, als klap op de vuurpijl,  konden we met deze 4  

 zwemmers precies mee doen aan de mix estafette. We waren als  

 2e overall geplaatst en eindigden ook als 2e! Een mooi slot van  

 deze laatste masterswedstrijd van dit memorabele jaar 

 De volgende wedstrijd van het ZMC is al op 7 januari in Zwolle. 

 Caroline 

Verslag masters in Lelystad 
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Op zondag 18 december werd de tweede LAC-wedstrijd gezwommen  

in Almere-Poort. 

 

Vanuit Triton hadden we een aardige afvaardiging van 12 zwemmers,  

namelijk Nienke V., Nick, Tim, Susan, Laura, Marieke, Tara, Iris S., 

Francine, Yara, Michelle en Lars. Helaas was Inge was ziek. 

 

Het eerste programmanummer was de 200 wissel: Helaas een DIS voor  

Nienke V. omdat ze bij het begin van de rug op de buik had afgezet. Yara  

dook op 200 meter wissel heel knap onder de 3 minuten. Marieke en  

Susan gebruikten dit nummer om in te zwemmen voor de 800 vrij. 

 

Op de 200 vrij streden Tara en Laura een spannende onderlinge strijd  

uit, die met slechts 0,01 seconde verschil gewonnen werd door Laura. 

 

Op de 400 vrij scoorde Nick een super snelle tijd, namelijk 5.30.08!  

 

Op de 800 vrij hadden Francine en Marieke hun eigen strijd waarbij  

Francine met 2 seconden voorsprong finishte, maar waarbij Marieke 

wel haar tijd met 17 seconden verbeterde! Ook Michelle, Iris S. en  

Yara hadden mooie PR’s op de 800 vrij. 

 Op de 1500 vrij  vochten Tim en Lars een onderlinge strijd uit,  

 waarbij Lars zo'n 200 meter voor de finish Tim voorbij zwom met  

 een PR van wel 38 seconden! Nog net niet snel genoeg voor een 

 clubrecord, dat nog op naam van Tim staat. 

 

 De  volledige uitslagen en de  

 Triton-uitslagen zijn te vinden  

 op de website. 
 

 

Verslag LAC 2  

http://www.triton-weesp.nl/UserFiles/File/Wedstrijdzwemmen/Wedstrijden/2016/Uitslagen/Totaal/2016-12-18=Almere-Poort-LAC-2-Uitslag.pdf
http://www.triton-weesp.nl/UserFiles/File/Wedstrijdzwemmen/Wedstrijden/2016/Uitslagen/Triton/2016-12-18=Almere-Poort-LAC-2-Uitslag-Triton.pdf
http://www.triton-weesp.nl/UserFiles/File/Wedstrijdzwemmen/Wedstrijden/2016/Uitslagen/Triton/2016-12-18=Almere-Poort-LAC-2-Uitslag-Triton.pdf
http://www.triton-weesp.nl/UserFiles/File/Wedstrijdzwemmen/Wedstrijden/2016/Uitslagen/Triton/2016-12-18=Almere-Poort-LAC-2-Uitslag-Triton.pdf
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Sinds het begin van dit  

zwemseizoen zijn er al weer een 

flink aantal Clubrecords gezwommen! 

 

Er zijn zelfs een aantal Clubrecords  

verbroken die al meer dan 10 jaar 

oud waren! De oudste twee  

Clubrecords die verbroken zijn,  

dateerden uit 1994! 

Eén ervan stond op naam van Merel  

Kruidenberg (de zus van Jasper) op  

de 50 school en is verbroken door  

Nienke Verschuren! Het andere Club- 

record uit 1994 dat verbroken is,  

stond op naam van Clinton Bouman 

op de 100 vlinder en is verbroken 

door Nick Buitendijk!  

 

Het overzicht zie je hiernaast. 

Alle Clubrecords zijn te vinden op 

de website.  

 

 

 

Nieuwe clubrecords! 

http://www.triton-weesp.nl/view.do?pageId=56
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Agenda wedstrijdzwemmen 

Activiteiten in december en januari: 
 Vrijdag 30 december 2016: Oliebollentoernooi,  
    marathonzwemmen en eindejaarsborrel! 
 Dinsdag 3 januari 2017: Eerste training in 2017  
 Zondag 8 januari 2017: Uitreiking Prestatiebekers  
    (na de zondagmorgentraining) 
 Vrijdag 27 januari 2017: Onderlinge Wedstrijden 1 
 Zondag 29 januari 2017: Onderlinge Wedstrijden 2 
     en familie-estafette! 
 
Wedstrijdkalender: 
In januari en februari staan er weer een aantal  
wedstrijden op het programma.  Hiernaast  het  
overzicht van de wedstrijden voor de komende  
2 maanden. 

Terug naar home 

Datum  Waar  Wedstrijd  Voor wie?  

7/8-01  Amsterdam  Winterkampioenschappen  Degenen met limiet  

07-01  Zwolle  ZMC 5  Masters 20+  

14/15-1  Amsterdam  Winterkampioenschappen  Degenen met limiet  

19/22-1  Maastricht  NK Masters KB  Masters 20+  

27-01  Weesp  Clubkampioenschappen  Hele zwemploeg  

29-01  Weesp  Clubkampioenschappen  Hele zwemploeg  

05-02 Hilversum Swimkick-Minioren 3 Minioren 

12-02 Bussum Competitie 3 Hele zwemploeg 

18-02 Heerenveen ZMC 6 Masters 20+ 
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Verjaardagen 

17 Nienke Aalbers 

17 Josephine Schopman 

18 Annika Duijn 

20 Annita Roos 

20 Karin Costello 

25 André Bierwolf 

25 Li-Anne Verweij 

27 Mark Bunnik 

29 Nieske Veldhuisen 

31 Mattie Dapper 

31 Martine Gevaerts 

31 David Kappe 

1 Marieke Mateman 

1 Robert van der Hulst 

2 Tara de Rooij 

5 Bianca Buis 

10 Louise de Haan 

11 Tjalle Aalbers 

11 Rosan Honing 

14 Katja Wiedijk 

14 Eva Motshagen 

15 Patricia van Arnhem 

16 Robert Philipsen 

16 Dylan van Elswijk 


