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De Flitsen van Juni 2016  

• Triton zoekt nieuwe voorzitter 

• Watervolleybal op 15 juli! 

• Verbouwing clubhuis 

• Verslag EMK London!! 

• Zwemmen met een beperking 
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Beste leden van Triton, 

 

De meesten van jullie kennen mij al, ik ben Robert  

Philipsen, voorzitter voor de commissie Zwemmen  

voor Diploma’s. 

 

De commissie Zwemmen voor Diploma’s houdt zich  

op dit moment vooral bezig met de werving van  

nieuwe jeugdleden en van nieuwe vrijwilligers voor de  

Baddienst. Ook is er het afgelopen jaar gewerkt aan  

vervanging van de benodigde oefenmaterialen.  

 

Dit is het alweer de laatste Bestuurshoek van het  

zwemseizoen 2015 – 2016. We kunnen weer terug  

kijken op een mooi zwemseizoen! 

 

 Met als mooi vooruitzicht een fris en mooi  

 clubhuis voor het volgende seizoen. 

 

 Voor nu wens ik jullie een hele mooie vakantie, en  

 we zien jullie graag weer bij de aanvang van het  

 nieuwe.   

 

 Robert Philipsen  

  

 

Bestuurshoek 

Terug naar home 
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Ondanks eerdere oproepen zijn we nog steeds dringend op zoek naar een nieuwe voorzitter. Laat je niet afschrikken door de grote lijst met taken en 
verantwoordelijkheden, die hieronder opgesomd staan. Als lid van het bestuur maak je deel uit van een hecht team, die zich met hart en ziel inzet voor 
onze gezellige zwemvereniging. Heb je interesse, neem dan contact op met het bestuur via info@triton-weesp.nl.  
 
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 

mailto:info@triton-weesp.nl
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Nieuws en mededelingen 

Sinds juni verwelkomen wij als nieuw lid: 

 

 Flor Kootstra 

 Iris Buitendijk  

 

 

 

 

 

 

 

• In verband met de zomervakantie verschijnt er in juli en augustus  

 geen Flits. De Flits van september verschijnt in week 39. 

• De kopij hiervoor kunt u tot uiterlijk zaterdag 24 september uitsluitend  

 sturen naar: redactie@triton-weesp.nl.  

 

Terug naar home 
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Watervolleybal op 15 juli! 
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• 25 augustus:    Verenigingenmarkt 

• 27 augustus:    Demozwemmen in de kom 

• 3 september:   Borrel in het “vernieuwde” clubhuis 

• 26 t/m 30 sept:  Zwem4daagse  

• september:    Deen Actie 

• okt-nov:     Grote Clubactie 

Evenementen agenda 

Terug naar home 
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Verbouwing 

Vrijdag 1 juli:  Laatste avond 

in het ”oude” clubhuis 

  

Zaterdag 2 juli  is het zo ver: 

De start van de verbouwing 

van ons clubhuis! Vanaf nu 

kan het clubhuis niet meer 

worden gebruikt! 

  

Zaterdag 3 september:       
Borrel in ons ”vernieuwde” 

clubhuis! 
Tijd: 15.00 – 17.00 uur 
Iedereen is welkom!! 

Agenda 

Bar 3D tekening 
Voorraadhok 

Terug naar home 
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 9 juli is het weer zover! Er wordt weer afgezwommen voor de diverse zwemdiploma’s.  
Het afzwemmen is van 17:15 uur tot 18:30 uur in het Victoriabad. Wij nodigen u hierbij van harte uit om te komen 
kijken.  De overzichten hieronder geven weer welke kinderen voor welke diploma’s afzwemmen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diplomazwemmen 

Zwemvaardigheid 1 Survival 1 Kunstzwemmen 1 Balvaardigheid 1 Snorkelen 1 Wereldzwemslagen 1

Abel van Capel X
Alicia Giacomini X
Davien Heeman X X
Dylan van Elswijk X
Evelien Antonis 
Evelien van Drie X
Jeanno Phillipsen X
Jessy Cicek X
Joey Zeijlemaker X
Latoya 
Laura Dongen X
Lisanne de Leeuw X

Louise Zierleijn X X
Mandy de Vlieger X

Mijntje de Vries X X X
Steven Knol X
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Diplomazwemmen 

Zwemvaardigheid 2 Survival 2 Kunstzwemmen 2 Balvaardigheid 2 Snorkelen 2 Wereldzwemslagen 2

Amber Vlieger X X X
Amelie van de Velden X X X
Anne Griffioen X X X
Isabel Verheul  X X X
Madelief van Drie X X X
Milou van Megen X X X
Niels Hofstede X X X
Nienke van Kesteren X X X
Patrick Kaale X X
Samantha Jongboom X
Sophia Zierleijn  X X X
Tara de Rooij X X X
Tirza de Vries X X X
Yunah de Wit  X X X

Zaterdag 9 juli van 17:15 uur – 18:30 uur afzwemmmen in het Victoriabad, komt u ook kijken? 
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Diplomazwemmen 

Zwemvaardigheid 3 Survival 3 Kunstzwemmen 3 Balvaardigheid 3 Snorkelen 3 Wereldzwemslagen 3

Andrea Griffioen X X

Arwen de Vries X X X

Eva Motshagen X X

Jasmijn van der Linden X X X

Josephine Schopman X X

Lisanne Pen X X

Lisette Steenman X X

Mart Elegeert X X

Quinten Costello X X

Quinten van der Meer X X X

Reggie Karssiens X X X

Sterre de Vries X X X

Stijn Elegeert X X

Zaterdag 9 juli van 17:15 uur – 18:30 uur afzwemmmen in het Victoriabad, komt u ook kijken? 
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Diplomazwemmen 

Tritondiploma 1 Tritondiploma 2 Tritondiploma 3 Tritondiploma 4

Annick Steenman X

Devan Robinson X

Jisca Wiskerke X

Niels de Ruijter X

Zaterdag 9 juli van 17:15 uur – 18:30 uur afzwemmmen in het Victoriabad, komt u ook kijken? 

Terug naar home 
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Zomerstop 

Het seizoen zit er alweer bijna op. We hebben nog maar een paar trainingen. Maandag 11 juli is de laatste zwemtraining.   

We starten weer op maandag 29 augustus. 

 

Afscheid Jeffrey 

Jeffrey gaat helaas stoppen. We gaan voor zijn ‘afscheid’ een lesje snorkelen!  

  

Training 

Afgelopen weken hebben we alle slagen herhaald, zoals de borstcrawl, rugcrawl, schoolslag en vlinderslag. Ook zijn we aan de slag gegaan met  

een (mooie) duik en het borstcrawl (koprol) keerpunt.  

 

Nieuwe leden 

We hebben (weer) ruimte voor nieuwe zwemmers in ons uur. Kent u of bent u  

iemand die graag zwemt in een kleine groep met extra aandacht? 

Kom een keertje mee zwemmen op de maandagavond van 19.20 uur tot 20.10 uur.  

Vooraf aanmelden kan via: zmb@triton-weesp.nl  

  

Fijne zomervakantie!! 

 

Nicky, Carine, Iris en Jessica 

 

Zwemmen met een beperking 

Terug naar home 
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Hallo allemaal, 

  

De afgelopen maanden hebben we heel wat nieuwe wedstrijd- 

zwemmers mogen verwelkomen, vooral bij de minioren! Wat zien 

de banen er tijdens de miniorentraining gezellig druk uit!  

 

Als ouders van de nieuwe wedstrijdzwemmers kom je natuurlijk  

allereerst wekelijks in aanraking met de trainers, als jullie de kinderen  

naar de training brengen. Omdat de trainers het druk hebben  

met het verzorgen van de trainingen, bestaat er daarnaast een 

 zwemcommissie om allerlei andere zaken met betrekking tot het 

 wedstrijdzwemmen te regelen.  Daarom in dit commissiepraatje even 

 een korte uitleg over het werk van de zwemcommissie: 

 

De belangrijkste taken en verantwoordelijkheden van de  

zwemcommissie zijn: 

• Het opstellen van de wedstrijdkalender 

• Organiseren van wedstrijden 

• Regelen van  juryleden en vrijwilligers bij wedstrijden 

• Afhandeling van administratieve zaken met KNZB en Regio 

• Organiseren van evenementen voor de wedstrijdploeg, 

bijvoorbeeld het trainingsweekend en het bowlen. 

 

 De zwemcommissie bestaat uit de volgende personen: Van links  

 naar rechts: Marcel Joukes, Tim Fiene, Caroline Schreuder,  

 Remco Joukes, Joke Seinen, Sandra Varkevisser en Paul Bunnik. 

 

 

 

  

  

 

Commissiepraatje 
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Ook al is het al bijna zomervakantie, de zwemcommissie is nog steeds 

druk bezig met de  laatste activiteiten voor dit seizoen en de  

voorbereidingen voor het nieuwe seizoen.  

 

Zo staat de wedstrijdkalender voor het seizoen 2016 – 2017 alweer 

voor een groot deel vast. Aan het begin van het nieuwe zwemseizoen 

zal de wedstrijdkalender op de website verschijnen. 

 

Ook is er aan het begin van het nieuwe seizoen een informatieavond 

voor ouders en wedstrijdzwemmers om allerlei wijzigingen in de 

gebruikelijke wedstrijdcircuits toe te lichten. Hierover krijgt u aan 

het begin van het nieuwe seizoen nader bericht. 

 

Nu nog een paar weekjes en dan begint de zomervakantie! 

De trainingen gaan nog gewoon door tot en met vrijdag 15 juli, behalve  

dan op de volgende vrijdagen: 

 

-  Vrijdag 8 juli: Bowlen met de wedstrijdploeg! 

- Vrijdag 15 juli: Watervolleybal (vergeet niet je op te geven via: 

 triton.evenementen@gmail.com) 

- Maandag 29 augustus: 1e training seizoen 2016 - 2017 

 Aan het einde van het seizoen wil ik graag ook nog even de 

 trainers bedanken voor alle trainingen die jullie in het afgelopen  

 seizoen weer gegeven hebben! Zonder jullie waren alle goede  

 prestaties van de wedstrijdzwemmers en de vele PR’s die  

 gezwommen zijn niet mogelijk! 

  

 Caroline Schreuder  

 

  

Commissiepraatje 

mailto:triton.evenementen@gmail.com
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De Zomerkampioenschappen worden elk jaar in twee weekenden gezwommen, dit jaar op 28 en 29 mei en op 4 en 5 juni in het Sloterparkbad. 

Vanuit Triton viel het aantal deelnemers helaas door allerlei redenen een beetje tegen.  

 

De zwemmers die wel mee deden, deden het prima! Een overzichtje:  

 Een heel mooie 1e plek voor Lianne S. op de  200 rug! De daaropvolgende 100 vlinder zat ze heel dicht op een medaille: net een 4e plek. 

 Quinten zwom 1 seconde af van zijn 100 vrij tijd van vorig jaar, netjes! 

 Iris S. had voor 50 school gekozen en deed hier helaas ruim 1 seconde langer over dan een jaar geleden. 

 Pascalle zwom zowel de 50 (2e!) als de 100 (4e) school sneller in dit 50m bad dan haar inschrijftijden uit het 25m bad! Super! Helaas lukte  

 dit haar net niet op de 200 vrij en 200 rug, maar dat is ook wel logisch in een 50m bad. 

 Yara had op al haar nummers net iets meer tijd nodig dan de inschrijftijden uit het 25 m bad. Haar 50 vlinder resulteerde in een mooie 3e  

 plek! Knap gedaan! Helaas kreeg ze bij de 200 rug een DIS op een keerpunt. 

 Het tweede weekend hebben zowel Yara als Pascalle zich weer dapper geweerd. Yara bemachtigde zelfs een  

 3e plaats op de 50 vrije slag in 33.00! 

 Tim was dit weekend topscorer voor Triton met 2x zilver (50 vlinder en 400 vrij) en 1x brons (50 school).  

 Op de 100 vlinder werd hij "slechts" 4e, omdat Lars de 3e plaats voor zijn neus weg snoepte. Gefeliciteerd Lars! 

 Alle zwemmers (m.u.v. Tim) verbeterden al hun oude 50m tijden ruimschoots. 

 

 

De wedstrijden duurden beide weekenden niet lang, zeker niet langer dan anderhalf uur. Op zich lekker, omdat je dan weer redelijk snel tijd kunt  

zijn, maar eigenlijk is het niet goed, want zo hebben de zwemmers die meer dan één keer op een dag zwemmen, veel te weinig hersteltijd.  

Hopelijk wordt dit volgend anders aangepakt.  

Zomerkampioenschappen 
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Op 11 en 12 juni werden de miniorenfinales gezwommen in  Hilversum.  

Deze Miniorenfinales zijn eigenlijk de Kring Kampioenschappen voor de  

minioren.  

 

Van Triton deden Nick, Laura, Jasper, Tara, Rosalie, Nienke V. en  

Amber V. hieraan mee. En zij hebben geweldig goed gezwommen!!  

 

Superman van dit weekend was zonder twijfel Nick met 3x een 1e plaats  

en 1x een 2e plaats (4x PR)! Nick heeft zich op deze 4 nummers  

ruimschoots geplaatst voor de Minioren Jaargangfinale van 3 juli in  

Dordrecht. 

 

Ook Nienke leverde mooie prestaties met een 1e plaats en 2x een 3e 

plaats. Ze plaatste zich eveneens voor de Jaargangfinale op de 100  

school en 200 wissel. 

 

Jasper vergaarde de laatste medaille voor Triton op de 100 vlinder (3e).  

Met 2x een 4e plaats was hij dicht bij de bronzen plak. 

 

Laura, Tara en Rosalie verbeterden bij de meeste starts ruimschoots  

hun PR . 

 Voor Amber was dit de eerste “grote” wedstrijd en helaas geen 

 PR’s voor haar, maar dat kwam misschien wel omdat het net  

 iets spannender was dan gewoonlijk.  

  

 

Miniorenfinales 
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Terwijl voor iedereen de wedstrijden er al op zitten, is er voor Nick 

 Buitendijk en Nienke Verschuren nog één wedstrijd op zondag  3 juli in  

Dordrecht, namelijk de Jaargangfinales. Dit zijn landelijke finales voor de  

Miniorenzwemmers. 

 

Aan deze jaargangfinales mag je niet zomaar meedoen.  

Allereerst moet je een limiet hebben gezwommen om je te mogen  

inschrijven. Maar om echt te mogen zwemmen moet je ook nog bij de  

24 snelste zwemmers per jaargang horen.  

 

En dat is Nick gelukt op maar liefst 4 afstanden en Nienke op 2  

afstanden! Heel erg knap! 

 

Het zwembad in Dordrecht is een prachtig 50 meter bad met  

elektronische tijdwaarneming. Het wordt voor beide zwemmers 

vast een geweldige ervaring. Heel veel succes en geniet er vooral 

van! 

 

Jaargangfinales 
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Triton Masters: EK in London  

Een verslag: 
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Eind mei, een week na het EK van de elite (categorie Ranomi), vond in  

Londen het EK voor Masters plaats. Triton was met een forse delegatie  

van 8 zwemmers vertegenwoordigd: Angela, Caroline, Ellen, Jennifer,  

Lambert, Margot, Paul en Tim, plus Ineke, deze keer als supporter. Een  

weekje Londen met vrienden, altijd leuk! Zeker als dat gecombineerd  

wordt met wat sportieve activiteiten.  

  

Caroline 

Op dinsdag 24 mei was de grote uittocht uit Weesp. Een tiental masters  

vertrok naar Londen voor de Europese Masterkampioenschappen! De  

grootste groep ging per trein door de tunnel, Margot en ik gingen met  

Easyjet en later vloog Angela er nog achter aan. 

 

Met het vliegtuig ben je er zo en in Londen aangekomen en na het  

dumpen van onze bagage, gingen Margot en ik onze accreditatiekaart  

regelen bij het Olympisch zwembad, waar de wedstrijden gezwommen  

werden. Ook dit was zo geregeld, ondanks de alarmerende berichten  

dat er lange rijen zouden staan.  

 

Omdat het zo snel ging, besloten Margot en ik dan maar meteen een  

duik in het zwembad te nemen, om alles daar alvast te verkennen.  

 Wat een prachtig zwembad! En wat was het die dag lekker rustig!  

 Wat zouden we nog vaak aan die ruimte en rust terugdenken  

 gedurende de rest van de week. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Eenmaal weer buiten bleek de groep masters die per trein reisde  

 inmiddels ook aangekomen en zij gingen ook even het zwembad  

 verkennen. Met Ineke, onze onmisbare supporter hebben Margot  

 en ik toen genoten van een Engels kopje thee met scones! 

Triton Masters: EK in London  
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Maar toen kwam er een telefoontje van de verhuurder van onze  

appartementen. Precies met onze twee appartementen, die we speciaal  

hadden uitgezocht omdat ze op loopafstand lagen van het zwembad,  

waren er problemen met de elektriciteit en het warme water.  

We konden praten tot we een ons wogen, maar we konden er niet in.  

In plaats daarvan boden ze ons twee vergelijkbare appartementen aan,  

die wel een stuk verderop lagen, zodat onze reistijd van ongeveer 10  

minuten verlengd werd tot ongeveer 3 kwartier tot een uur. 

 

Woensdag 25 mei begon het EK dan echt. Ik was als eerste aan de beurt.  

Ik kon van 6.30 – 7.15 uur inzwemmen en met een nummer als de 200  

wissel is dat echt wel belangrijk om even lekker ingezwommen te  

hebben. Dus dat werd vroeg opstaan. Om 5.15 uur ging de wekker.  

De tas was al gepakt, dus even douchen, aankleden, het ontbijtje  

ophalen bij de receptie en dan richting zwembad. Maar bij de receptie  

aangekomen, bleek er helemaal geen ontbijtje op ons staan te wachten.  

Tja, dat waren ze even vergeten… Wel onze kamers omboeken, maar  

niet de ontbijtjes. 

 

Dus zonder ontbijt op pad richting de metro en onderweg maar even  

snel een kop koffie en een croissantje gehaald.  

 De planning was om rond 6.45 uur bij het zwembad aan te komen  

 en dat lukte ook nog! Maar daar aangekomen zag ik een hele  

 grote rij staan voor de atleten-ingang en daar bleek ik toen  

 gewoon achter aan te mogen sluiten. En daar heb ik een uur  

 moeten staan wachten, samen met een groot aantal andere  

 zwemmers. We mochten er gewoon niet in, ook al moesten we  

 zwemmen. Ze vonden het te druk en het was niet veilig om zoveel  

 zwemmers naar binnen te laten! Ook hier konden we weer praten  

 totdat we een ons wogen, maar ze lieten alle zwemmers gewoon  

 buiten staan. 

 

Triton Masters: EK in London  
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Uiteindelijk mochten we na ruim een uur toch  naar binnen, maar daar  

kwamen we meteen in de volgende rij terecht. Ik heb toen maar even  

geroepen dat ik ontzettend  nodig naar de WC moest, dus mocht ik  

verder. Snel naar de WC en daarna natuurlijk niet terug. Maar goed, een  

stuk verderop stond alweer een rij voor de kleedkamers. Ook daar  

mochten we niet in. Inmiddels werd ik er wel een beetje gek  van. Je  

komt er toch om te zwemmen, maar het werd ons gewoon onmogelijk  

gemaakt om te zwemmen. Ik ben me daarop in de WC gaan omkleden  

en daarna meteen naar de callroom gegaan. 

 

Daar bleek ik intussen op tijd te zijn om nog wel de wedstrijd te kunnen  

zwemmen. Maar voor heel veel mensen was dat niet het geval. Veel  

lege banen en dus vaak een DNS in de uitslag. Zelf had ik de hoop al lang  

op gegeven dat ik een goede tijd zou zwemmen, ik was al blij dat ik nog  

kon zwemmen. Mijn tijd bevestigde inderdaad dat het geen toptijd was. 

 

In de tussentijd had ik de anderen van de groep via onze app al ingelicht  

over de lange rijen. Het rare was dat het binnen in het zwembad  

helemaal niet druk was! Niet op de tribune en niet bij de kleedkamers.  

En dat bleek in de dagen daarna ook steeds het geval. Terwijl er buiten  

lange rijen stonden, was er binnen voldoende plek! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Triton Masters: EK in London  
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Ellen 
25 mei 2016: wachtend in de callroom voor mijn eerste nummer op dit  

EK, de 800 vrij. Het was een jaar geleden dat Lambert mij vroeg:  

“Ga je mee naar Londen volgend jaar? Als jij niet gaat, ga ik ook niet,  

maar ik wil wel heel graag”. Ik hoefde niet lang na te denken, de  

Olympic Pool, wie wil daar nou niet zwemmen! 

 

Dus na anderhalf jaar geen training weer opnieuw het zwembad in.  

Nooit geweten dat je van zwemmen zo’n spierpijn kon krijgen.  

Maar goed, vanaf dat moment ging elke dinsdag om kwart over vijf ’s  

ochtends de wekker en lag ik om half zeven in het Sloterparkbad.  

Een jaar lang gaatjes vinden tussen alle verplichtingen door om te  

kunnen trainen: zwemmen èn fitness. Het hoogtepunt was de  

trainingsweek in Zwolle in maart, met Paul, Lambert en Jennifer.  

 

Het resultaat mocht er zijn: op de 800 vrij 17 seconden van mijn  

inschrijftijd af. Maar dat was een 25 meter bad tijd, dus eigenlijk kan je  

daar nog 24 seconden bij optellen. 

 

De 200 vrij en de 100 rug waren zelfs sneller dan drie jaar geleden  

tijdens het EK in Eindhoven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Helaas, nog een klein dieptepuntje: op de 100 vlinder (ooit 1x  

 gezwommen) ben ik er finaal uitgezwommen door een 80 plusser  

 en op de 50 vlinder zelfs door een 85 plusser. Maar die had vast  

 doping gebruikt en zich stiekem een paar klassen hoger  

 ingeschreven. Die man was niet…..kon gewoon niet ouder zijn dan  

 60?! Was vast een Rus. 

Triton Masters: EK in London  
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Ineke 

EK vanuit een niet zwemmer. 

Enthousiast begonnen we dinsdag aan de reis naar Londen. Eerst met  

de auto gebracht door Mark naar het station. Dan de trein in naar  

Schiphol, daar overstappen naar Rotterdam. Volgende trein naar  

Antwerpen, om vervolgens in Brussel uit te komen. Dit alles verliep  

voorspoedig. Klein oponthoud in Brussel want daar moesten we door  

de douane, behalve een mes in de koffer van Ellen geen probleem.  

Het mes mocht ze trouwens houden. Toen zonder problemen door  

naar Londen. 

 

In Londen aangekomen gezocht naar de juiste route om bij het  

appartement te komen. Ook dat was geen probleem. Het probleem  

begon pas bij het appartementen hotel. Geen kamer, hoe zo geen  

kamer, we hadden bevestiging en er was die week nog contact geweest  

over de bedden. Probleem met water en elektriciteit, toevallig net onze  

twee appartementen. Ze hadden een oplossing in een ander deel van  

Londen een andere vestiging, veel mooier :-)! 

Oké, we moesten wat, taxi op kosten van hotel. Prima appartement,  

vriendelijk personeel en heel welwillend. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Aangezien we geboekt hadden met ontbijt de volgende ochtend,  

 met een goed humeur naar beneden om het ontbijt te halen.  

 Helaas het ontbijt was niet meegekomen naar dit appartement.  

 Dan maar naar de winkel om de hoek om een ontbijtje te regelen.  

 Na het ontbijt richting zwembad, we waren gewaarschuwd dat het  

 heel druk kon zijn en hadden op facebook lange wachtrijen gezien.  

 Maar niet voor ons we konden meteen doorlopen. Nadat iedereen  

 gezwommen had zijn we gaan eten bij Jamie's Italian Restaurant.  

 Niet iedereen was tevreden, maar de meesten wel. 

Triton Masters: EK in London  



WZ & PC Triton Flitsen ©2016 

Na de tweede nacht opnieuw geprobeerd een ontbijt te scoren.  

Dat viel even tegen. Twee kleine droge croissants, yoghurt met kleffe  

muesli, een sapje, een (rotte) peer en oploskoffie. Voor een zwemmer  

die wil presteren toch wel een beetje weinig.  

 

Weer geen probleem om het zwembad in te komen. Alle zwemmers  

hebben hun ding gedaan en toen richting appartement. Boodschappen  

gedaan en dankzij Lambert heerlijk gegeten. 

 

Na weer een goede nacht gingen Paul en Tim vroeg weg.  

Aangezien Ellen die dag met een vriendin had  

afgesproken en Lambert en ik later met de rest nog  

Londen in zouden gaan, heeft Paul de deur van buiten  

op slot gedaan en de sleutel door de brievenbus naar  

binnengegooid.  

Helaas bleek dit toch niet helemaal goed te werken,  

want toen ik het ontbijt wilde halen, ging de deur niet  

open. Van alles geprobeerd, niets werkte. Receptie  

gebeld, met de sleutel aan de buitenkant geprobeerd  

de deur te openen. Niets van dat alles.  

We werden toch wel een beetje ongeduldig want we  

 zouden naar de wedstrijden van Paul en Tim via de livestream op  

 de laptop van Jennifer kijken, maar zij zat in het andere  

 appartement. Toen was daar ineens de klepperende brievenbus,  

 laptop paste er door heen. Dus Jennifer bedankt dat ik Paul en Tim  

 mocht zien zwemmen. 

  

 Intussen was er een klusjesman gekomen om de deur te repareren  

 en ook dat is gelukt. We konden weer naar buiten. Maar helaas er  

 was geen ontbijt meer, dan maar weer boodschappen doen. 

 

   De rest van de week verliep stukken beter.  Het was een  

   leuke ervaring die ik niet had willen missen. Nog veel  

   gezien van Londen, veel gezelligheid met de Triton groep. 

  

   Helaas verliep de terugreis naar Nederland iets minder  

   voorspoedig. Het begon met een vertraging in Londen  

   van drie kwartier en daarna dus het missen van  

   aansluitingen in Brussel en op Schiphol. Al met al een uur  

   later in Weesp aangekomen. Maar met een schat aan  

   herinneringen en foto's. 
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Jennifer 

Trainingsweek gehad, flink geoefend op de rug start en keerpunten, 

waar gaat dit me brengen op het EK? Het enige doel: binnen die limiet  

blijven! Er hoeft pas in het weekend gestart te worden, dus  

acclimatiseren en alle organisatieproblemen zijn dan wel achter de rug. 

 

De eerste start, 200 rug, samen met Margot in het bad. Wel fijn, dan kan  

er in elk geval nog bewijs worden genomen (foto’s!). Wat is 200 m toch  

lang! En in een 50 m bad, en waar zijn toch al die andere dames uit de  

serie gebleven? Eindelijk finish. Nee die tijd is toch echt buiten de limiet.  

Gelukkig morgen nog een kans. 

 

Na al die dagen gezelligheid, samen eten, Londen verkennen. Die benen  

doen wel flink pijn op zondag. Is dat van het rondwandelen of van het  

zwemmen? Nog even snel een pijnstiller in de handen gedrukt gekregen  

van Ellen en een eiwitshake van Margot, laatste kans om een tijd neer te  

zetten.  

 

De eerste 50 m, de andere dames zijn nog niet uit zicht. Keerpunt, hey,  

die dame naast me lag toch een heel stuk achter me voor het keerpunt?  

Nee, die gaat me niet inhalen! Dan maar focussen op het zwemmen, 

dame naast me voorblijven en verzuring, ach, die tijd moet er  

 komen! Aantik, ja, een tijd! Nee wacht, was de limiet niet? NEEEEE  

 dat meen je niet, 18 honderdste?  

 

 Die tijd doet wel even pijn, evenals die benen. Maar… Ik ben wel in  

 Londen geweest en heb in dat bad gezwommen. En op de internet  

 livestream staat nog wel de eindtijd in plaats van die NT in de  

 uitslag. 
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Paul 
Wat mij betreft, het was boven verwachting. Na alle turbulentie rondom het lang in de rij staan,  

de chaos rondom het inzwemmen (gelukkig nog 5 minuten) verliepen de laatste voorbereidingen  

voor de 50m schoolslag prima. Alles op tijd klaar, brilletje en badmuts, concentratie.  

Het is tenslotte maar 1 baantje. En alles viel op z’n plaats. Na mijn traditioneel ietwat trage start  

schoof ik goed naar voren en kon het hoge tempo goed volhouden. Met 37.50 sec ruim onder het 

staande Nederlands record heren 60+ (ahum). Dat dat nu echt is gebeurd!  

Wauw! Ik kon mijn geluk niet op. En die positieve flow gaf me 2 uur later nog vleugeltjes bij de  

100m vlinderslag. Met 1.20 ruim 2 sec sneller dan ooit in het 50m bad. En om het nog mooier te  

maken, 5e bij H60+. De eerste 3 krijgen medailles, de eerste 8 (alsof je de finale van een groot  

toernooi hebt gehaald) een certificaat. Al met al een superdag! 

 

De volgende ochtend om 5:15 uur opstaan, om 6 uur de deur uit naar  de metro, dan nog een  

kwartiertje lopen en dan om kwart voor 7 het zwembad in. Omkleden en inzwemmen.  

Om half 8 begint de wedstrijd 200m vlinderslag. En ja, het voordeel van wat extra levenservaring,  

de oudjes eerst. Voor 8 uur was ik klaar. En hoe! Als 12e geplaatst, in 3.10 3 seconden sneller dan  

ooit in een 50m bad, en dan ook nog 7e worden.  

 

Nog zo’n certificaat!  

Zoals ik begon: een EK met prestaties boven verwachting. 
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Lambert 
Het EK in Londen was een super ervaring. Over het appartement en het  

ontbijt is genoeg gezegd. Het Olympisch zwembad gigantisch en wat een  

hoeveelheid zwemmers. Jong en oud geweldig om te zien. Tja wat  

hebben wij allemaal gezien, heel veel van een prachtige stad. Een mede  

zwemster die met een mes in de handbagage de grens over wil en nog  

veel meer. Mijn zwemprestaties waren niet super maar elke keer  

opgenomen in de einduitslag. Kortom voor herhaling vatbaar. Wie weet  

tot volgend jaar in Hongarije. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tim 
 Laat ik het kort houden: gestart op  

 3x 200 meter,  namelijk 200 wissel,   

 200 vrij en 200 vlinder. Prima races,  

 opbouw was OK, goede tijden, maar  

 ik had gehoopt op iets snellere  

 tijden. Wel leuk zo’n weekje Londen!  

 Nieuwe kansen op de WK Masters  

   in Boedapest volgend jaar.  
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Margot 
In oktober ontstond het plan om met de Masters van Triton mee te doen aan de Europese Master Kampioenschappen in Londen. Voor mij  

persoonlijk was de voorbereiding niet wat ik ervan gehoopt had.  In het Pinksterweekend deed ik nog mee aan de Roparun, een estafetteloop  

van Parijs naar Rotterdam, met als doel  zoveel mogelijk geld op te halen voor  o.a. palliatieve zorg voor mensen met kanker. Hoewel ik deelnam  

in de rol van teamcaptain en zelf dus geen sportieve prestatie hoefde te leveren, is er ontzettend veel tijd gaan zitten in de voorbereidingen.  

Gevolg was dat ik een  aantal zwemwedstrijden moest afzeggen en de laatste periode heel wat trainingen heb gemist. Mijn voorbereidingen voor  

Londen waren dus op z’n zachts gezegd niet ideaal. Ik deed dus vooral mee voor de ervaring en voor de hele beleving van zwemmen in een  

Olympisch bad. 

 

Met 100% zin stapte ik dinsdag 24 mei samen met Caroline op het vliegtuig richting Londen SouthEnd. Een vlekkeloze reis. We waren rond het  

middaguur al in Stratford.  

 

Voor mij stonden die week twee zwemafstanden op de planning, 200 vrij en 200 rug. Helaas was ik voor beide afstanden in het tweede bad  

ingedeeld. Het tweede bad is het inzwembad, met langs de badrand helaas geen ruimte voor publiek.  Mijn ouders, die speciaal naar Londen  

waren gekomen, konden mij dus niet zien zwemmen. Balen! 

 

Die dinsdag was voor mij dus dé kans om toch nog een duik te nemen in het Olympische bad.  

Wat een ongelooflijk leuke ervaring. Ik heb heerlijk kunnen inzwemmen en mijn nieuwe badpak,  

badmuts en zwembril kunnen uittesten. Ondanks mijn minder goede voorbereiding, zag ik er in  

ieder geval professioneel uit. Of misschien meer toeristisch met mijn roze Londen badmuts.  

Hoe dan ook, het was een leuke middag en ik voelde me klaar voor de échte wedstrijd. 
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Woensdagmiddag heb ik doorgebracht op de tribune en donderdag was 

 ik dan zelf aan de beurt met de 200 vrij. De succeswensen stroomden  

binnen, waardoor ik wist dat het thuisfront mij op de voet volgden.  

De zenuwen sloegen pas echt toe toen ik mij moest melden in de  

callroom. Ik mocht steeds een rijtje opschuiven en als je eenmaal op de  

voorste stoel zit , weet je dat je de serie erna moet presteren.  

 

Mijn collega’s hielden mij via de livestream nauwlettend in de gaten en  

toen ik eindelijk mocht starten stonden er 30 man om één computer om  

te kijken hoe ik zwom. Gelukkig verbeterde ik mijn 25m inschrijftijd en  

zwom ik daarmee een mooie PR.  In mijn serie eindigde ik 4e. Ik was dus  

niet ontevreden.  

 

Zaterdag  mocht ik op voor de 200 rug. Helaas geen PR, maar wel een  

snellere tijd dan twee weken eerder bij de NK in Eindhoven. Ik stond  

met de 8e tijd ingeschreven maar finishte als 6e in mijn serie en liet dus  

twee ‘snellere’ zwemmers achter mij. Als je het zo bekijkt, heel niet  

slecht… 

 

Maandag op kantoor werd ik onthaald als ware topsporter. Ik kreeg mijn  

collega’s niet aan het verstand dat ik écht niet bij de top van Nederland, 

laat staan Europa hoor. Maar ondanks dat ik niet meedoe in de  

 top, was het een onvergetelijke ervaring en geeft zwemmen in een  

 bad als dit je toch een beetje een Olympisch gevoel! 
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Verjaardagen 

Juli 
1 Linda Vermeij - van der Laan 18 Angela  Koekkoek 

3 Marianne van Hoek 18 Lianne  Schoonderwoerd 

3 Jeanno  Philipsen 19 Caroline  Schreuder 

4 Sofieke van Drie 19 Nienke  Verschuren 

4 Paul  Duijn 19 Ryan  Lister 

6 Roelof  Jonkvorst 21 Stella  Hin 

6 Willem  Herderschee 23 Jos  Ruyterman 

8 Tjibbe  Nyqvist 24 Jessica  Hooijer 

9 Marleen  Aernoudts 25 Annemarijn de Graaff 

9 Erwin  Malij 26 Milou van Megen 

10 Cor  Mühl 26 Senne  Jonkvorst 

11 Anna  Hin 26 Flor  Kootstra 

11 Fabiënne  Snouck 28 Paul  Bunnik 

14 Eva  Homan 28 Annika  Schellen 

15 Wilco  Ottenhoff 28 Sterre de Vries 

15 John  Ottenhoff 28 Arwen de Vries 

17 Mohamed el Idrissi 30 Esmee de Jong 

17 Petra  Oosting-Strijland 30 Bartjan de Haan 

17 Eros  Vasilache 31 Luciën  Dijkmans 

Augustus 
2 Joke  Seinen-Ates 20 Annelies  Pruik 

3 Evelien  Fiene-Stoop 23 Inge  Horstman 

5 Gerda van Lindenberg 23 Esther  Beerling 

7 Joey  Zeijlemaker 23 Nicky  Konijn 

8 Tjebbe  Bosma 23 Annemieke  Buring 

8 Rick van Vliet 24 Menno  Noom 

10 Leon  Eckhart 26 Wietse  Putter 

10 Sander  Hentati 26 Iris  Buitendijk 

12 Joost  Puijk 29 Mart  Elegeert 

12 Kyra de Rooij 29 Stijn  Elegeert 

13 Leon  Klok 29 Esther  Putter 

14 Richard  Veltkamp 30 Lisa  Valkenburg 

18 Shila  Stor 
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