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Beste leden van Triton, 

  

Inmiddels zijn we weer ruim een jaar verder in het bestuur en ik denk 

dat we een  goede voortgang hebben gemaakt om onze doelstellingen  

te halen om meer structuur te krijgen binnen de vereniging . Iedereen  

draagt daar zijn/haar steentje bij,  maar er moeten er ook  nog een  

aantal slagen gemaakt worden. 
 
Wat betreft de waterpolo zijn er ook weer zeer positieve stappen  

gemaakt. Dankzij de inzet van de jeugdcommissie waterpolo en met  

name Martijn en Robin, is er weer een jeugdteam aan de competitie  

toegevoegd. De groep  bestaat momenteel uit een kleine 20  

waterpoloërs en waterpolosters. 
 
Tevens is het damesteam van start gegaan met Matty als  

aanvoerster. Het team bestaat uit 9 dames en ze hebben al  

veel ervaring  op gedaan bij de wedstrijden. 
 
Verder is de sfeer bij de waterpolo goed. De thuiswedstrijden  

worden voornamelijk op zondag gespeeld met 3 teams achter 

 elkaar. De jeugd speelt een aantal wedstrijden op de zaterdag. 

 

 Mocht je  het leuk vinden om te kijken, stuur even een mailtje  

 naar triton_waterpolo@hotmail.com  of spreek iemand van de 

 waterpolo aan om te vragen wanneer de wedstrijden zijn. Je  

 support wordt erg gewaardeerd. 
 
 We blijven de steun van de familie van Schooten ook erg  

 waarderen die vaak  nog naar de wedstrijden komen kijken. 

 
 Ik ga het stokje weer  doorgeven aan iemand  anders en die zal  

 namens waterpolo weer plaatsnemen in het bestuur. 

 

 Jeroen van der Vliet 

 

Bestuurshoek 

mailto:triton_waterpolo@hotmail.com
mailto:triton_waterpolo@hotmail.com
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ALV 17-02-2016 

Onderwerp: Specificatie: 

Opening en algemene  mededelingen 

Vaststellen agendapunten   

Ingekomen stukken 

Verslag ALV 25-03-2015 
  

- ALV 2015 
 

Jaarverslagen 2015 - Commissies en secretariaat  

Financieel Jaarverslag 2015  - Het financiële jaarverslag kan vanaf 10 februari 2016 worden opgevraagd bij de secretaris 
(info@triton-weesp.nl). 

Voorstel wijzigen boekjaar   

Verslag Kascommissie 2015 

Pauze  

Verkiezingen bestuursleden Voorzitter: Robbert Snel (aftredend en herkiesbaar tot volgende ALV in aug) 
Wedstrijdzwemmen: Marcel Joukes (aftredend en herkiesbaar) 
Secretaris: Esther Beerling (aftredend en niet-herkiesbaar) - vacature,  
Clubhuis en Evenementen: Tim Tames (aftredend en niet-herkiesbaar) - positie vervalt 
  
Kandidaten: kunnen zich aanmelden bij de secretaris (info@triton-weesp.nl). 

Vaststelling begroting 2016   

Verkiezing kascommissie   

Rondvraag en sluiting   

De ALV wordt gehouden op woensdag 17 februari 2016, om 20.00 uur in het Clubhuis 
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Nieuws en mededelingen 

Nieuwe leden 

Annemieke  Buring      Steven  Knol  

Luciën  Dijkmans      Niels  Knol  

Ad van der Vliet      Thias  Kruidenberg  

Barbara  Jonkvorst-Janssen     Timo van der Veeken  

Brechtje  Schouten-Fleming 

 

Triton familie-estafette 

Dit jaar zal de familie-estafette plaats vinden op vrijdag  25 maart 2016 (Goede vrijdag).  De familie-estafette staat open voor deelname vanuit de  

hele vereniging.  De regels voor de famile-estafette zijn heel simpel, namelijk: 

• Elke familie-estafetteploeg bestaat uit 3 familieleden, waarvan tenminste één Triton-lid. 

• Verder dient er een generatieverschil te zijn binnen de ploeg. Bijvoorbeeld één ouder en twee kinderen of twee ouders en een kind. Of een  

 kind en een oom en tante (of opa en oma). Neefjes of nichtjes mogen natuurlijk ook meedoen. 

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

Vind je het leuk om je met een familie-ploeg mee te doen aan de familie-estafette van Triton? Stuur dan een mailtje aan de wedstrijdsecretaris,  

Paul Bunnik (p.bunnik@upcmail.nl) 

 

Redactie Flitsen 

De Flits van februari verschijnt in week 8.   

De kopij hiervoor kunt u tot uiterlijk zaterdag 20 februari 2016 

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

Terug naar home 

mailto:p.bunnik@upcmail.nl
mailto:p.bunnik@upcmail.nl
mailto:p.bunnik@upcmail.nl
mailto:redactie@triton-weesp.nl
mailto:redactie@triton-weesp.nl
mailto:redactie@triton-weesp.nl
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Beste leden, 

  

Door een administratieve fout in de afzwembriefjes zijn bij een aantal diploma's de onjuiste tijden vermeld: 

  

Het schema voor het afzwemmen op zaterdag 30 januari 2016 zal er als volgt uit zien: 

   

Diploma 1:     van 17:15 tot 18:30  

Speciale diploma's deel 1:   van 17:15 tot 18:30  

Speciale diploma's deel 2 :  van 17:15 tot 18:30  

  

Diploma 2:    van 18:45 tot 20:15 

Diploma 3:    van 18:45 tot 20:15 

Speciale diploma's deel 3: van 18:45 tot 20:15  

  

Met vriendelijke groet, 

  

Commissie Diplomazwemmen 

 

Afzwemtijden 

Terug naar home 
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Jeugdwaterpolowedstrijd 



WZ & PC Triton Flitsen ©2016 

Wedstrijdkalender waterpolo 
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Triton H1 
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Triton H2 
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Triton Da1 

Terug naar home 
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De afgelopen maanden hebben de trainers zich voorgesteld: Nicky,  

Carine, Iris en ik. Deze maand zal ik aandacht besteden aan de opbouw 

 van de training.  

  

Elke maand een andere slag 

Elke maand staat er een aspect centraal van het zwemmen. Zo was  

september de borstcrawl maand, oktober hebben we besteed aan  de 

schoolslag, november de rugcrawl en december de vlinderslag.  

De maand januari zijn we aan het oefenen met de startduik. De ene  

zwemmer oefent de basis van het duiken, terwijl de andere zwemmer  

de wedstrijd startduik oefent. Komende maand, februari, gaan we aan  

de slag met de keerpunten. Elke zwemmer oefent op het eigen niveau.  

  

Wedstrijden 

Komende vrijdagen, 29 januari en 5 februari, gaan 3 zwemmers  

meedoen met de Onderlinge Wedstrijden. Dat zijn de wedstrijden  

binnen Triton waar ieder lid aan mee mag doen. Bij deze wens ik hen  

alvast veel succes en plezier. In de volgende Flits zal het verslag te lezen  

zijn. 

 

Groetjes, Jessica 

Zwemmen met een beperking 

Terug naar home 
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Zondag 3 januari 2016, meteen na de training was de Prestatiebeker uitreiking!  

Deze bekers werden door Remco en Paul uitgereikt aan de zwemmers met de  

beste persoonlijke prestatie in het jaar 2015. De winnaars zijn geworden: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ben je benieuwd naar de prestaties van alle zwemmers? Kijk dan in de volledige uitslag.  

 

Als je ook nog graag wilt weten op welke afstanden je je PR's gezwommen hebt, kijk dan even in het punten-overzicht. 

 

Verder hadden we in 2015 ook nog een zwemmer die de limiet voor de 100 meter vrije slag in zijn 

 leeftijdscategorie heeft gehaald. Dit was: Julien Luursema! Hij zwom een tijd van 1.06.50 in de  

categorie jongens onder de 16, waarvoor de limiet 1.07.00 is. 

 

Allemaal van harte gefeliciteerd met deze fantastische prestatie! 

 

 

Prestatiebeker uitreiking! 

Mini-Pupcup Onder de 9 jaar Nienke Verschuren   5.461 

Pupcup Onder de 11 jaar Yara Verschuren 10.832 

Tienerbokaal Onder de 13 jaar Mila Jonkvorst  16.229 

Junior Trofee Onder de 15 jaar Julien Luursema   7.162 

Midicup Onder de 17 jaar Richard Veltkamp 11.416 

Jaap Kuiper Trofee 17 jaar en ouder Iris Oosting   4.676 

http://www.triton-weesp.nl/UserFiles/File/Wedstrijdzwemmen/Overig/2016/Prestatiebeker_2015_Uitslag.pdf
http://www.triton-weesp.nl/UserFiles/File/Wedstrijdzwemmen/Overig/2016/Prestatiebeker_2015_Punten.pdf
http://www.triton-weesp.nl/UserFiles/File/Wedstrijdzwemmen/Overig/2016/Prestatiebeker_2015_Punten.pdf
http://www.triton-weesp.nl/UserFiles/File/Wedstrijdzwemmen/Overig/2016/Prestatiebeker_2015_Punten.pdf
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Onze prestatiebeker winnaars! 
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Anders dan andere jaren wordt de familie-estafette dit jaar niet als slotnummer van het 2e deel van de Onderlinge Wedstrijden gezwommen.  

Omdat de Onderlinge wedstrijden nu op twee vrijdagen worden gezwommen (29 januari en 5 februari), is er dan niet genoeg tijd om dan ook  

nog de familie-estafette te zwemmen. 

 

Maar we willen dit fantastische evenement natuurlijk niet overslaan! En dat doen we ook niet! De familie-estafette zal worden gezwommen op  

vrijdag 25 maart 2016 (Goede Vrijdag). 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! 

Familie-estafette! 
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Hieronder vinden jullie de wedstrijdagenda voor de komende 3 maanden, te beginnen bij de Onderlinge wedstrijden op  

vrijdag 29 januari en 5 februari. Op de volgende pagina’s nog een aantal wedstrijdverslagen. Veel leesplezier verder en  

heel veel succes bij de wedstrijden! 

 

 

Wedstrijdagenda 

Datum  Waar  Wedstrijd  Voor wie  

29-01-2016 Weesp Onderlinge wedstrijden 1 Hele wedstrijdploeg 

05-02-2016 Weesp Onderlinge wedstrijden 2 Hele wedstrijdploeg 

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+  

25-03-2016 Weesp Familie-estafette Families van Triton-leden 

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+  
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Op 17 januari werd de 3e wedstrijd van de zwemcompetitie  gezwommen. Dit keer lekker dicht bij huis, in Bussum.  Best een mooi bad, maar de  

volgende keer moeten we wel zorgen dat ook voor Tritonzwemmers er voldoende zitruimte is.  

 

Triton heeft het dit keer heel goed gedaan! Hier volgen een paar mooie resultaten: 

• Op 3 van de 4 estafettes werd Triton 1e plek en 1 keer 2e. 

• Op 22 programmanummers scoort Triton 7x 1e, 9x 2e en 8x 3e plaats! 

• Er werden 49 PR’s gezwommen (waarvan 12x een 1e prestatie) op 94 individuele starts. 

 

Uitschieters om even te noemen zijn: 

• Broer en zus Morsink scoren 2x een 1e plek (3x PR) 

• Tim evenaart zijn tijd van vorige week van 54.97 op 100 vrij 

• Nienke A. verovert op haar verjaardag 2 medailles (2 en 3) 

• Nick wordt 2x 2e achter Jasper, maar is wel een jaar jonger 

• Niels zwemt een mooie 2.40 op 200 rug (1e)! 

• Anna H. zwemt 2x grote verbetering op 50 vlinder en 50 vrij. 

• Pascal zwemt in z'n 1e wedstrijd na blessure prima in de estafette (net onder de minuut) en op 200 school. 

• Iris O. zwemt 20 sec van haar tijd op 200 school (optie op verlenging prestatiebeker?) 

• Thom verbetert zich bijna 10 seconden op de 200 rug! 

• Micha verbetert zich 5 seconden op de 50 vlinder 

• Lars nadert de 56 seconden grens op 100 vrij: 56.05! 

 

Met al deze super prestaties is Triton 2e geworden in deze ronde in onze klasse!! In totaal na 3 ronden staan we nu 4e! Top gedaan! 

 

Verslag Competitie 3  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwisv7Ghq8jKAhVLVRQKHRPIC9gQjRwIBw&url=http://nl.dreamstime.com/stock-illustratie-een-eenvoudige-tekening-van-mens-het-zwemmen-image45118672&bvm=bv.112766941,bs.2,d.d24&psig=AFQjCNHsnv3Jcrm-pRGWtR4vml5Z7NDm1A&ust=1453927250055742
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Stand Competitie na 3 ronden 
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Zondag de 24 januari hadden we de miniorenwedstrijd.  

We waren met best veel mensen, in totaal met z’n 11-en. 

 

Ik moest heel lang wachten voor dat ik 1 slag mocht zwemmen  

(wisselslag), bijna 2 en een half uur. Dat was best stom,  

ik was moe en mijn spieren waren erg stijf. Daarom heb ik het  

gevoel dat ik niet goed gezwommen hebt. 
 

Triton had goed gezwommen deze week. Er waren volgens mij  

best veel kinderen die hun tijd hadden verbeterd.  
 

Er waren leuke trainers mee zoals Jessica en Remco.  

 

Het was wel een leuke wedstrijd.  

 

Micha 

 

Alle uitslagen staan op de website. 

Verslag Miniorenwedstrijd 24-1 

http://www.triton-weesp.nl/UserFiles/File/Wedstrijdzwemmen/Wedstrijden/2016/Uitslagen/Totaal/2016-01-24=Hilversum-Minioren-3-Uitslag.pdf
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Wist je datjes: 

 

 De masters 2016 met de eerste wedstrijd  

     mochten aftrappen in Zwolle. 

  De wedstrijd bijzonder begon met mascotte en '20' bad speeltjes. 

  De heren (Paul, Tim) “de afstand die niet genoemd mag worden”  

      zwommen. 

  Caroline deze voor de Bingo ook zou zwemmen, maar aangezien ze de  

      Bingo niet meer vol kan krijgen, ze de afstand vandaag niet zwom. 

  Paul voor de CR's ging deze wedstrijd in zijn nieuwe leeftijdscategorie.  

  Hij dit ook gelijk deed in een all time PR op de 200 vlinder!!! 

  Tim geen punten voor het klassement heeft verzameld (hij heeft namelijk 

      het maximum voor de allround al behaald). 

   Angela en Paul deze wedstrijd de laatste punten hebben verzameld,  

      om aan het maximale aantal te komen voor het klassement. 

  Tim tegen zijn vriendin mocht zwemmen op de 100 wissel. Hoewel  

      Jennifer had gehoopt op winst voor Tamara, Tim toch als eerste finishte. 

  Francine een geheim wapen mee had, het wapen haar hielp naar de 1e  

      plek in haar serie en aan een tijd 3 seconden sneller dan de inschrijftijd! 

Masterwedstrijd Zwolle 
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 Tim en Jennifer 2.5 uur mochten uitrusten voor de terugweg. 

 Er één onderlinge Triton-strijd was; Ellen deze toch heeft laten  

    winnen door Janine.  

 Janine in deze strijd de EK-limiet, welke Jennifer mist, zwom. 

 Jennifer deze limiet enkele series later nog niet kon verzilveren. 

 Ellen vanuit baan 8 zo maar naar de eerste plek zwom in haar  

    serie op de 50 vrij. 

 Deze wedstrijd er al goed gesprokkeld is voor de PR-beker.  

 Margot vermoedelijk alweer 1200 punten heeft na het zwemmen van   

    de 100 wissel en 200 rug (8 sec. pr). 

 Als er voor de PR-beker werd gerekend in percentages, we de nieuwe  

    winnaar bijna konden aanwijzen met 21% voor Janine (waarvan 19%  

    verbetering op de 50 rug!) 

 Angela scherpe, eerste tijden neerzette op de rug. 

 Jennifer deze wedstrijd eens een keer NIET de minste  

     meters had van de zwemmers. 

 Ellen weer wat inspiratie op heeft gedaan voor  

     een mogelijk Masters Trainingsweek. 

 De wedstrijd eerder was afgelopen dan  

    op papier verwacht! 

    Jennifer 

 

Masterwedstrijd Zwolle 
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Dit jaar voor het eerst vier dagen ONMK! Het feest begon al op donderdagmiddag 21 januari 2016. 

Donderdag 21 januari  stond alleen de 1500 vrij op het programma voor zowel de heren als de dames.  

Van Triton zwom alleen Tim mee. Maar niet onverdienstelijk: hij werd heel knap 1e met een PR van  

9 seconden! 

 

Vrijdag 22 januari was een zeer lucratieve dag voor Triton. Er werden wel 11 medailles opgehaald: 

• Paul won zilver op de 100 school met een verbetering van zijn inschrijftijd. En goud op de 200  

 wissel. Ook had hij zich weer gewaagd aan “De Afstand Die Niet Genoemd Mag Worden”.  

 Maar Paul is al maanden in supervorm. Nog geen twee weken geleden zwom hij een PR en  

 ook nu gleed hij als een dolfijn door het water. De Afstand Die Niet Genoemd Mag Worden??  

 Welnee, gewoon een vette PR op de 200 vlinder en goud om zijn nek. 

  

• Zoon Tim deed niet onder voor zijn vader. Hij won zilver op de 400 vrij en de 200 vlinder en brons op de 200 wissel. Op alle  drie de  

 afstanden verbeterde hij zijn PR. Wat is het toch een kanjer, die Tim. 

 

• Caroline had zich ingeschreven voor de 50 rug. Net als altijd deed ze na het startsignaal eerst braaf al haar fitness oefeningen aan het  

 startblok. Dat heeft haar helaas het goud gekost. Op de 200 wissel veroverde ze brons. 

 

 

Verslag ONMK in Papendrecht 

Open Nederlandse Masters Kampioenschappen  

korte baan in Papendrecht, 21-24 januari 2016 
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• Angela pakte op haar eerste NK gelijk het brons op de 100 vrij in wederom een PR. In vijf maanden tijd heeft ze haar PR met vier seconden  

 aangescherpt.  

 

• Ellen had heel veel mazzel op de 400 vrij. Ondanks luchtwegproblemen en dus een teleurstellende tijd had een opponente een dikke dis en 

 ging Ellen er alsnog met het brons vandoor.  

 

• De 4x200 vrij was spannend. De drie concurrerende teams kwamen in drie verschillende series aan de start. Triton werd knap 2e. 

 

Vrijdagavond werd er gezellig gegeten na al deze inspanningen  

samen met onze zwemvrienden Hetty en Jan Smalheer van Scom. 

 

Zaterdag 23 januari gingen we helaas zonder Ellen verder, door haar  

luchtwegproblemen. Tim, Paul , Angela en Caroline zwommen elk  

een aantal individuele nummers en ook nog twee estafettes. 

Zondag nam Francine de plaats in van Caroline en werden er door  

de Triton zwemmers wederom een aantal individuele nummers en  

nog een laatste estafette gezwommen. Op de volgende pagina 

hierover meer. 

Verslag ONMK in Papendrecht 

Open Nederlandse Masters Kampioenschappen  

korte baan in Papendrecht, 21-24 januari 2016 



WZ & PC Triton Flitsen ©2016 

Paul heeft alle succesverhalen van het hele weekend verder even op een rijtje gezet, te beginnen bij zichzelf: 

 

Paul: 8 individuele starts: 6x goud (3x absoluut PR) en 2x zilver!! 

Inderdaad, enkele gouden plakken omdat geen andere zwemmer met vergelijkbare levenservaring de strijd (met hem?) met de afstand  

aandurfde. Dat voordeel krijg je op een gegeven moment. Maar ook enkele keren prachtige 1-op-1 strijd met zijn tegenstanders.  

En een echt PR op 50 school (slechts 0.50 sec boven het Nederlands Masters Record H60+. 

Eveneens een PR op 200 vlinder (alweer) en 400 wissel. Paul is hierover zeer content. 

Paul bereikte hiermee de 3e plek in het overal klassement van de multimedaillewinnaars  

(van meer dan 1000 deelnemers)!!  

 

Tim: Onze veelvraat, 10 starts, 9 medailles (2x goud, 5x zilver, 2x brons) plus een eervolle 4e plek. 

En vooral, op 10 starts met alle lange nummers, 8x PR. 

De zeperd (?), natuurlijk niet, was zijn PR op 50 vlinder in 28.00 sec, 1 honderdste van het brons. Heel jammer, het was hem gegund. 

 

Angela: Deze kanjer gaat met grote stappen vooruit: 5 individuele starts met 5 medailles (1x goud, 3x zilver, 1x brons) met even zo vaak een PR. 

Wat te denken van 50 vrij in 29.03 en 50 vlinder in 31.07? Prachtig nieuwe toptijden op 100 wissel en 200 vrij. De 100 vrij verbleekt daarbij bijna. 

 

Verslag ONMK in Papendrecht 

Open Nederlandse Masters Kampioenschappen  

korte baan in Papendrecht, 21-24 januari 2016 
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Ellen:  Heeft zich helaas na 1 dag afgemeld vanwege luchtwegproblemen, het heerst helaas. 

Maar toch een bronzen plak op de 400 vrij, terwijl ze bij de oudsten van haar leeftijdscategorie zwemt. Zelf helemaal niet tevreden met de tijd  

op de 400, maar daarna de snelste tijd sinds 2-3 jaar op 50 rug.  En tot haar verrassing de 200 wissel redelijk eenvoudig uitzwemmend. 

Een gezonde Ellen gaat zichzelf dit jaar nog verbazen met positieve resultaten. Op naar Londen! 

 

Caroline: 4 individuele starts met 2 medailles (1x zilver, 1x brons) in een leeftijdscategorie  

waarin de concurrentie moordend is. De50 rug verliep prima en de 200 wissel mooi onder de  

3 minuten. De 100 wissel ging lekker, maar de tijd viel ietsje tegen, de 100 vlinder viel zwaar. 

 

Francine: Die kwam de zondag ons team versterken,  

nadat Ellen en Caroline huiswaarts waren gekeerd. 

De 50 vrij was ruim 0,5 sec sneller dan de afgelopen jaren,  

zo iedereen in haar serie de loef  afstekend.  

Dat smaakt naar meer! 

 

Estafette: Met ons kleine team konden we 4 estafettes mee zwemmen! 

We begonnen op vrijdagavond met de loodzware 4x200  vrije slag. Tim met een ongelooflijke splittijd van 2.01.44. Zilver! 

Op zaterdagmiddag de 4x100 vrije slag, met wederom Tim in de hoofdrol: splittijd 54.65. Net 4e, 1 sec achter brons, 30 sec voor nr. 5. 

Op zaterdagavond de 4x50 wisselslag, met Tim in 27.65 op de vlinder en niet te vergeten Angela in 29.01 op de vrij. Weer zilver! 

Op de zondagavond de 4x50 vrije slag als afsluiter (met dank aan Francine), met nogmaals een 29-er voor Angela en een 24-er voor Tim. 
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Vanzelfsprekend hebben veel van de geleverde prestaties een  

clubrecord tot gevolg. De lijst hiervan zal zo spoedig mogelijk door  

Tim worden bijgewerkt. 

 

Wat een weekend! Wat mogen we enorm blij zijn met zulke fijne,  

fanatieke, gezellige en lieve clubgenoten! 

 

En wat te denken van de inzet voor onze onvolprezen tijdwaarnemer.  

Donderdagmiddag van half 1 tot kwart over 7, plus de gehele vrijdag,  

zaterdag en zondag aan de badrand. Ineke bedankt! 

 

De zwemmers van Papendrecht nodigen alle clubgenoten van 20+ uit  

om bij een volgende gelegenheid een dergelijke feestje in en om het  

zwembad met ons mee te vieren. 

 

Groeten, Paul en Ellen 

Verslag ONMK in Papendrecht 

Open Nederlandse Masters Kampioenschappen  

korte baan in Papendrecht, 21-24 januari 2016 

Terug naar home 



WZ & PC Triton Flitsen ©2016 

Verjaardagen 

Terug naar home 

FEBRUARI 

1 Marit Plukker 

5 Niels Pontman 

6 Derwin Doornbos 

6 Amber Jonkvorst 

7 Marga Winter 

8 Roald Joosen 

14 Lisanne de Leeuw 
16 Raymond Buitendijk 

18 Theo van der Zee 

20 Julian Forrer 

20 Anne Griffioen 

20 Sophia Zierleyn 

21 Yara Verschuren 

24 Wil Sijbesma 

27 Jeroen van der Vliet 
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