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De Flitsen van Mei 2016  

• Triton zoekt nieuwe voorzitter 

• Verslag Clubweekend 2016!!! 

• Gezocht: redactielid Triton Flitsen 

• Zwemmen met een beperking 
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Beste leden van Triton, 

 

Het is alweer enige tijd geleden dat ik als ledenadministrateur een  

verhaaltje voor de Flits heb mogen schrijven. Gelukkig heb ik over de  

ledenadministratie helemaal geen klagen. De contributie wordt meestal  

zonder enig probleem geïncasseerd en mocht het een keer niet lukken  

door omstandigheden, dan wordt de contributie meestal handmatig  

direct overgemaakt. Vanuit de administratie van Sportlink ontvangen de  

leden altijd een mailtje dat de contributie geïncasseerd gaat worden, 

hier is altijd de factuur van de komende maand bijgevoegd. Het is  

belangrijk dat u de factuur regelmatig controleert omdat er wel eens  

wijzigingen zijn in de activiteiten die niet altijd bij de  

ledenadministrateur terecht komen. Dit is onlangs weer gebleken met  

de activiteiten op het gebied van de kindertriatlon trainingen. Uiteraard  

worden alle fouten terstond gecorrigeerd. 

 

Zoals u misschien inmiddels vernomen hebt, wordt in de grote vakantie  

het clubhuis verbouwd door leden van Triton. De bar wordt verplaatst  

naar de lange muur zodat er meer ruimte ontstaat. Dit om spullen op te  

bergen zodat de toegang tot het clubhuis niet meer wordt beperkt zoals  

nu, omdat iedereen op de kop van de bar blijft staan.  

  

  

 Als alles uitgevoerd wordt zoals het op de tekeningen staat gaat 

 het geweldig mooi worden. Het is een hele klus en als u denkt dat  

 u een steentje kunt bijdragen horen wij dat graag van u! 

 Na de grote vakantie zal het verbouwde clubhuis in ieder geval  

 feestelijk geopend worden. 

  

 Ria Bosma 

 ledenadministrateur 

 

 

Bestuurshoek 

Terug naar home 
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Nieuws en mededelingen 

Nieuwe leden: 

Sinds mei verwelkomen wij als nieuw lid: 

 Joey Zeijlemaker  

 

 

Nieuwe voorzitter gezocht! 

Triton is op zoek naar een  

nieuwe voorzitter. Op de volgende  

pagina kunt u hier meer over lezen. 

 

 

Triton Flitsen van juni: 

• De Flits van juni verschijnt in week 26   

• De kopij hiervoor kunt u tot uiterlijk zaterdag 25 juni uitsluitend sturen naar: 
redactie@triton-weesp.nl.  

 Terug naar home 

mailto:redactie@triton-weesp.nl
mailto:redactie@triton-weesp.nl
mailto:redactie@triton-weesp.nl
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Algemene informatie 
De voorzitter is aangesteld door de Algemene Leden Vergadering (ALV) en maakt deel uit van het Dagelijks Bestuur (DB) van de vereniging samen met de 
secretaris en de penningmeester. Ook maakt hij deel uit van het Algemeen Bestuur (AB) dat bestaat uit het DB en enkele leden van bestuur. 
  
De voorzitter ziet erop toe dat het vastgestelde algemeen beleid gevolgd wordt. 
  
Taken en verantwoordelijkheden 
- Voorzitten van de Algemene Ledenvergadering alsmede de (maandelijkse) bestuursvergaderingen 
- Taakverdeling bestuur coördineren 
- Overzicht houden op taakverdeling van bestuursleden en hun afspraken rondom taken en projecten 
- Aanwezig zijn bij door het bestuur bepaalde activiteiten 
- Extern medevertegenwoordiger van de vereniging, contacten onderhouden met de gemeente, provincie, sportbond, zwembadexploitant, andere 
 verenigingen, overkoepelende organisaties, winkeliersvereniging Weesp e.o. etc.  
- Regelmatige beleidsevaluaties houden 
- Gevraagd en ongevraagd adviseren in het AB 
  
Competenties        Persoonlijke eigenschappen 
- Kunnen denken op hoofdlijnen .     - Beschikken over relevante werkervaring (voorzitterschap). 
- Besluitvaardig zijn.       - Kennis van de toegewezen taken. 
- Lange termijn visie voor de vereniging in het oog houden.  - Affiniteit met de zwemsport is een pre. 
- Overzicht behouden over de vereniging.    - Teambuilder om eenheid binnen de vereniging te stimuleren en bruggen te   
- Prioriteiten stellen voor de vereniging.        kunnen bouwen tussen de afdelingen.  
- Resultaatgericht zijn. 

Denkt u zich te kunnen vinden in dit profiel en wilt u een belangrijke bijdrage leveren aan het bestaan van onze vereniging?  
Stel jezelf dan kandidaat voor deze functie.  

Vrijwilligers maken het verschil 

Op zoek naar een nieuwe voorzitter 
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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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Clubweekend 2016: Wie is/was de geheime SMS’er?? 

  

Vrijdag 20 mei 

Om 17:45 moest iedereen verzamelen bij het clubhuis waarna de auto  

indeling bekend werd gemaakt. Zo kon iedereen uiteindelijk om 18:00  

wegrijden richting de locatie. 

Daar eenmaal aangekomen heeft iedereen geholpen met de auto’s 

uitpakken. Voor de kinderen was er limonade met koek en voor de 

ouders koffie en/of thee. 

Voor de kinderen begon al heel snel het eerste avondspel; een 

speurtocht door het bos/over de zandvlakte waarbij je geleid werd door 

pijlen en vragen. 

Toen iedereen weer terug was in het clubhuis werd de kamerindeling 

bekend gemaakt. De slaapkamers lagen gelijk vol met zand en snoep.  

De jongste kinderen mochten nog even lekker buiten spelen of konden 

binnen een paar denkspelletjes doen. Voor de wat oudere 

kinderen was er het spel ‘weerwolven’. Rond 24:00 gingen de mini’s en 

midi’s naar bed. Maar ja, dat ken je wel, slapen……… ho maar. 

 

Voor de oudste jeugd (maxi’s) was er nog een schokspel. Dit spel 

speelden ze met 4 groepen waarvan er steeds één het handvat  

 vasthield. In het midden was een rode knop. Op het moment dat  

 deze groen werd moest je drukken. Was je de laatste…… kreeg je  

 een schok! 

 Ergens tussen 00:00 en 02:00 is iedereen gaan slapen. 

  

 

Verslag Clubweekend! 

Wat je nog niet wist! 
- Dat er maar één auto verdwaald was 
- Nicolien al bij aankomst haar stem kwijt was 
- De koek en limonade binnen een paar minuten helemaal op 
was 
- Dat Louise tijdens het eerste spel heel erg schrok van een 
berengeluid 
- Er een groep was die steeds de pijlen van de route omdraaide  
- Er op de zandvlakte veel op blote voeten gelopen werd 
- De accommodatie helemaal vol lag met zand 
- De kinderen heel laat gingen slapen 
- Er op de kamer van Carla en Nicolien 3 kinderen lagen te 
snurken  
- Het schokspel zorgde voor vele (schrik)kreten en 
lachmomenten 
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Zaterdag 21 mei     

De meeste kinderen waren al heel vroeg wakker waardoor een ‘levende 

wekker’ eigenlijk niet meer nodig was. Nog voor het ontbijt kregen alle 

groepsoudsten de eerste SMS. Hierin stonden de namen van de 

kinderen uit hun groep. Helaas hadden de meeste jongeren hun 

telefoon in de oplader (en waren ze zelf ergens buiten) of functioneerde 

deze niet goed waardoor het even duurde voor iedereen zijn groep 

compleet had. Elke groep kreeg een regio code (010, 020, 030, 040,  

050, 058, 053, 070).  

 

Elke groep had voor deze dag ook zijn eigen eettafel.  

Na het ontbijt hadden de kinderen de tijd om de kamers op te ruimen 

en zich klaar te maken voor de ochtend spelen. Dit jaar bestond de 

zaterdag uit een ochtend en middag serie met sportspellen waarbij ze 

goede en foute hints konden verdienen. Deze hints moesten ze aan het 

einde van de dag, tijdens het finale spel, gebruiken om achter de 

geheime sms’er te komen. 

  

Het finale spel bestond uit een parcours welke ze als groep gezamenlijk 

moesten afleggen. Hierbij hielden zij ook een stok vast welke bij bijna 

alle spellen ook mee moest over de hindernis. Al deze hindernissen 

 lagen in een grote cirkel rondom een zandheuvel. Ze moesten dus 

 door het mulle zand rennen. Aan het einde van het parcours 

 moesten zij hun  antwoord geven op de vraag: Wie is de geheime 

 sms’er? Wanneer het antwoord fout was moesten ze weer terug 

 en alle hindernissen opnieuw afleggen maar ditmaal in  

 omgekeerde volgorde. Eenmaal terug bij start weer opnieuw 

 overleggen en het antwoord geven. 

  

 

Verslag Clubweekend 



WZ & PC Triton Flitsen ©2016 

Door het harde sporten hadden de kinderen enorme trek en werd er  

ook flink gesmuld van de (welbekende) kippensoep, vegetarische 

tomatensoep en nasi (kip en/of nasivlees). Als toetje, voor iedereen een 

waterijsje. 

  

Na het avondeten hadden de kinderen wat vrije tijd. Ondertussen 

werden alvast de avond- en nachtspelen klaargezet. 

Voor de jongste kinderen was er een bingo en kampvuur. Voor de 

oudste was er volleybal en/of voetbal. 

Het nachtspel voor de jongste kinderen was Mastermind. Hierbij 

werden de oudere ingezet als posten. Om 23:00 waren de meeste 

kinderen wel moe en was het ook tijd om naar bed te gaan. In 

tegenstelling tot vrijdag sliepen ze nu wel allemaal vrij snel. 

  

De oudste jeugd werd in groepen verdeeld en kreeg één voor één een 

voorbereidende film te zien. Deze was al eng waardoor de meeste wel 

met de nodige stress het bos ingingen. Het thema van dit nachtspel was 

gebaseerd op de moordende clown ‘It’. Ik denk dat je je wel een beetje 

voor kan stellen hoe het die nacht gegaan is………. 

 

Verslag Clubweekend! 

Wat je nog niet wist! 
- De jongste kinderen al om 5:00 uur wakker waren 
- De ochtend en middag spellenronde op de zandvlakte al best 
zwaar waren 
- Tim T. bij het spel ‘ren je rot’ de ABC antwoorden niet op juiste 
volgorde had gezet 
- De tweede SMS een lastig raadsel was 
- Tim T. voor de tweede spelronde 14 gaten moest graven in het 
zand 
- Bijna iedereen de hele dag op blote voeten heeft gelopen 
- Bijna niemand de route goed liep bij het blindegeleidespel 
- De groepen alweer de derde SMS kregen 
- Het finale spel echt heel erg zwaar was 
- Tim T. de geheime sms’er was 
- Er 7 kilo rijst en 26 liter kippensoep doorheen ging die avond 
- De jongere kinderen bijna allemaal Bingo wilde spelen 
- Er bij het kampvuur lekkere knakworstjes waren 
- De mannen voorop moesten lopen tijdens het nachtspel 
- Dat er 2 groepen verkeerd liepen met het nachtspel 
- Alle maxi’s schrokken toen Carla plots uit de doodskist opstond 
- Ze allemaal heel laat ging slapen 
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Zondag 22 mei 

Dit keer wonnen de meisjes het van de jongens en waren de eersten al 

wakker rond 6:00 uur (oef). Zij mochten samen met Tim B. de oudsten 

wakker maken. Of die dat nou zo leuk vonden……… 

 

Na een gezellig ontbijt waren er sport spelletjes voor de jongsten bij het 

clubhuis en wat andere sportspellen voor de oudsten op de zandvlakte. 

Helaas was het weer niet zo mooi als de dag ervoor en moest er 

halverwege ook even geschuild worden voor de regen. Het was toch wel 

duidelijk te merken dat ze allemaal een erg korte nacht achter de rug 

hadden. 

 

Na de lunch werden alle tassen en koffers in de bus gezet en gingen we 

op weg naar het zwembad. Omdat het vorig jaar zo leuk was, zijn we 

weer naar ‘De Brake’ in Nunspeet gegaan. 

Het was gezellig druk en er zijn de nodige sprongen en capriolen 

uitgehaald op de springplank. Ook de glijbaan was favoriet en dat 

leverde bij de meesten de nodige blauwe plekken op. 

In de stroomversnelling werd er nog een extra vloedgolf veroorzaakt 

door de leden van……. Nou ja, dat raad je wel. Het leverde verder geen 

problemen op met de toezichthouders. 

 Rond 17:00 zijn we weer naar Weesp vertrokken waar we om 

 18:00 aan kwamen. Door de regen werden alle spullen snel 

 uitgeladen en in eigen auto’s en/of clubhuis gezet. 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Iedereen weer bedankt voor dit gezellige weekend en hopelijk tot 

 volgend jaar!! 

 

 Op de volgende pagina’s nog heel veel leuke foto’s! 

 En nog meer foto’s vind je op de website. 

Verslag Clubweekend! 

Wat je nog niet wist! 
- De jongste meisjes veel eerder wakker waren dan 
de jongens 
- Iedereen best wel moe was behalve Tim B. 
- Er is besloten dat Tim B. volgend jaar niet meer 
voor 04:30 naar bed mag 
- De triton Yell in het zwembad werd gedaan 
- De duikplank en glijbaan erg in trek waren 
- Annemarijn, Carla en Nicolien blauwe knieën 
hadden van die glijbaan 

https://photos.google.com/share/AF1QipNP5PIGB9g8GglYaVbgsbmZbSwgdrvwKlYnZbvoSxkUFPxFcB6kthFujMSvAJscnw?key=THNFMkd6OWdJZkFlejhQWTFuWjlFb3FCenVrdkxn
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Foto’s Clubweekend 
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Foto’s Clubweekend 

Terug naar home 
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Een update van de afdeling  ‘zwemmen met een beperking’. Wat een toppers van zwemmers hebben wij. Ze gaan stuk voor stuk met sprongen 

 vooruit.  

  

De maand mei was vooral gericht op startduiken, maar tussendoor zwemmen we natuurlijk veel baantjes.  Een startduik is een erg moeilijk  

onderdeel voor veel zwemmers. De diepte inschatten en recht naar voren duiken blijft lastig maar daar zullen we nog veel op gaan trainen.  

  

Van de cheque die wij al een tijdje geleden hebben ontvangen van de Rotary zijn mooie materialen gekocht. Een groot telbord, hoepels die  

midden in het water blijven hangen, een time timer en nog een hele boel accessoires. Rotary, nogmaals heel erg bedankt hiervoor!! Wij en de  

zwemmers zijn er erg blij mee.  

  

Wij hebben nog plek om te komen zwemmen! 

Voor wie zijn de zwemtrainingen op maandagavond van 19:20 uur tot 20:10 uur: 

     

 Iemand die niet graag in grote groepen een sport beoefent en individuele aandacht nodig heeft 

 Iemand met een verstandelijke beperking, die graag zwemt 

 Iemand met een lichamelijke beperking, die geen til lift nodig heeft om in en uit het water te komen 

 Heb je een andere beperking en heb je interesse? Neem contact op met zmb@triton-weesp.nl. 

 

Kijk voor meer informatie op www.triton-weesp.nl, onder het kopje wedstrijdzwemmen.  

 

Groetjes, Nicky 

Zwemmen met een beperking 

http://www.triton-weesp.nl/
http://www.triton-weesp.nl/
http://www.triton-weesp.nl/
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Hallo allemaal, 

  

Ook al is het wedstrijdseizoen bijna voorbij, de zwemcommissie is nog  

met van alles bezig! 

  

Familie-estafette 

Vrijdag 10 juni is de familie-estafette. Heeft iedereen zich hiervoor al  

aangemeld? Dit kan nog door uiterlijk dinsdag 7 juni een mail te sturen  

naar wedstrijdzwemmen@triton-weesp.nl . Er kan dus nog 2 weken  

getraind worden, ook door alle familieleden die meedoen! 

Vóór de familie-estafette zullen de wedstrijdzwemmers 100 m  

wisselslag zwemmen. 

  

Bowlen 

Het begint al een traditie te worden, als afsluiting van het seizoen gaan  

we met de wedstrijdploeg bowlen. Dit zal zijn op vrijdag 8 juli, meer info  

volgt. 

  

Trainingsweekend 

De eerste vergadering heeft al plaatsgevonden om thema, sport en spel  

te bedenken voor het trainingsweekend. Dat wordt weer een leuk 

weekend! De locatie houden we geheim, de datum staat natuurlijk 

 al in jullie agenda: 16 t/m 18 september. Vrijdag 10 juni, na de  

 familie-estafette, zullen wij de inschrijvingsformulieren uitdelen. 

 

 En de locatie voor volgend jaar is ook al geboekt. Het  

 trainingsweekend zal dan zijn van 15 t/m 17 september 2017, dus  

 noteer ook deze datum alvast in de agenda! 

  

  

 

Commissiepraatje 

mailto:wedstrijdzwemmen@triton-weesp.nl
mailto:wedstrijdzwemmen@triton-weesp.nl
mailto:wedstrijdzwemmen@triton-weesp.nl
mailto:wedstrijdzwemmen@triton-weesp.nl
mailto:wedstrijdzwemmen@triton-weesp.nl
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Badkleding  

Zoals wij eerder hebben doorgegeven, zijn we niet verder gegaan met 

 MTB Sport, die de zwemkleding voor Triton zou regelen, omdat wij niet 

 100% tevreden waren over de kwaliteit. Wel zijn we nu met andere 

 leveranciers in gesprek, en wij hopen jullie in het nieuwe seizoen meer 

 informatie te kunnen geven. Zou toch leuk zijn als we de wedstrijden in  

het nieuwe seizoen in Triton-badkleding kunnen zwemmen. 

  

Seizoen 2016-2017 

De KNZB gaat voor het nieuwe seizoen een aantal wijzigingen  

doorvoeren, zo worden de minioren-wedstrijden anders ingedeeld en  

verspreid over twee circuits: 

 circuit swimkick-minioren: 4 wedstrijden, voor de jongste 
zwemmers en de minioren 

 circuit minioren-junioren: 4 wedstrijden, voor de minioren en 
junioren 

 competitiewedstrijden: niet 5 maar 4 wedstrijden, voor de hele 
zwemploeg 

 Naast deze wedstrijden proberen we ons ook aan te melden voor  

 een paar andere, leuke wedstrijden, zoals een estafette-wedstrijd. 

 

 Om alle veranderingen toe te lichten, zullen wij aan het begin van  

 het nieuwe seizoen een informatieavond voor de ouders  

 organiseren. 

  

 Veel succes met de kampioenschappen en de trainingen! 

 

 Joke 

  

 

Commissiepraatje 
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Het lijkt al lang geleden maar van 5-8 mei werd gezwommen tijdens de 

ONMK lange baan in Eindhoven. En dat was deze keer letterlijk Open,  

want veel Europese, niet-Nederlandse deelnemers namen de  

gelegenheid te baat om net voor het EMK in Londen zichzelf tijdens  

deze wedstrijd te testen. 

 

Voor mij persoonlijk (Paul) betekende dit dat er bijna steeds een snelle  

Duitser, Belg of Brit (ruim) vóór me finishte. Dan weet ik in ieder geval  

wat me in Londen te wachten staat. Niet dat ik daar een medaille  

verwacht, dat is onrealistisch. Maar in Eindhoven deze keer voor mij nul  

maal goud. Het zij zo. 

 

Het voelt enigszins teleurstellend, maar dat moet absoluut niet zo zijn.  

Ik heb zo ongeveer op alle nummers de beste tijden gezwommen sinds  

2007. Ik ben dus sneller nu dan de afgelopen 9 jaar! En dat voelt enorm  

goed. Zelfs 2x absoluut PR in het 50m bad op 100 en 200 vlinder. En laat  

dat nu net de nummers zijn waarop ik in Londen start. Zou ik daar nog  

een tikkie harder kunnen? 

 

Onze kampioen dit weekend is zonder twijfel Tim met 4x goud  

(800+1500 vrij, 200+400 wissel), 2x zilver (400 vrij, 200 rug) en 1x brons 

(200 vlinder). Daarnaast 2x PR in 50m bad op 1500 vrij en 200 rug. 

 

 Maar Angela probeert Tim naar de kroon te steken. Nu nog op  

 eerbiedwaardige afstand, maar intussen wel steeds in 50m bad  

 haar tijden van het 25m bad zo ongeveer evenarend. Zij scoorde  

 1x goud (200 vrij), 2x zilver (50 vrij, 50 vlinder) en 2x brons (100  

 vrij, 100 vlinder). Een prachtige oogst! 

 

Verslag ONMK in Eindhoven 



WZ & PC Triton Flitsen ©2016 

Francine en Margot kwamen op zaterdag ons team versterken, waarbij  

Francine participeerde in de estafette (4x50 wissel). Daarmee werden  

we, aan het eind van een lange vermoeiende dag, eervol 4e. 

Francine scoorde ook individueel 2x een 4e plek op 200 vrij en 50  

school. Toch heerlijk om zo goed te kunnen presteren na een  

kwakkeljaar. 
 

Ook Margot zette haar beste beentje voor in een leeftijdscategorie met  

heel veel sterke concurrenten. Op de 200 vrij 1 sec sneller dan haar 25m  

bad tijd van november. Op de 200 rug iets meer dan 4 sec. boven haar  

25m bad tijd van januari. Volgens de rekenregels dus net zo snel. En dat  

na een weekje grieperig zijn. Als ze na de Roparun uitrust, kan dat in  

Londen nog wel sneller. 

 

Ik zelf had van dit weekend (hoe gek het ook klinkt) een veredeld  

trainingsweekend gemaakt met vooral heel veel starts en heel veel  

meters. Het begon donderdag al met de 1500 vrij. Leek me wel aardig in  

het kader van het testen van mijn uithoudingsvermogen. Tot mijn 

verrassing zilver. Pas 50m voor het einde ingehaald door de winnaar. Op 

Vrijdagochtend de 100 school slechts een halve sec. boven mijn PR met 

brons als resultaat.  

 In de middag eerst 200 vlinder (zilver met PR) en daarna nog even  

 200 wissel (brons) in een tegenvallende tijd (net boven de 3 min).  

 Zaterdagochtend fris en fruitig begonnen met 400 wissel  

 (eveneens brons). De 50 school begin van de middag viel tegen (na 

 die zware 400 wissel misschien logisch), maar toch brons. Aan het  

 eind van de middag toch weer zoveel hersteld, dat de 100 vlinder  

 best wel goed ging met een PR en zilver als resultaat.  

 

 De zondag (4e en laatste dag) begon met de 800 vrij. Met een  

 langzamere inschrijftijd dan mijn concurrenten zwom ik helemaal 

 alleen 50m voor de rest uit. Later bleek diezelfde man van de 1500 

 me weer in zijn eindsprint de laatste 50m voorbij te hebben 

 gezwommen. Hij werd daar 3e mee, ik dus 4e.  

 

 Op zondagmiddag dan nog de 200 school. Daar kan ik kort over  

 zijn: een afstand te ver. Toch nog brons als pleister op de wonde. 

  
Kortom, als test voor het EK prima geslaagd. Nog even lekker  

 doortrainen en vooral de laatste dagen voor het EK goed uitrusten. 

 

 Groeten, Paul 

Verslag ONMK in Eindhoven 
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En natuurlijk weer een groot woord  

van dank aan alle vrijwilligers die  

deze dagen hun vrije tijd hebben  

opgeofferd om aan de badrand als  

jury te fungeren!  

 

Dus Ineke, BEDANKT!!! 

Verslag ONMK in Eindhoven 
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Op 14, 15 en 16 mei hebben wij ons tentje weer opgezet op het terrein van het 
zwembad in Purmerend. Klaar voor weer een weekendje zwemmen, bbq’en, 
discozwemmen maar vooral een hoop gezelligheid. Elk jaar is het weer afwachten wat 
de weergoden ons gaan brengen, helaas was dat dit jaar een hoop wind en kou… Even 
rustig in het zonnetje voor de tent wat eten of drinken zat er dit jaar niet in. Gelukkig 
mochten wij tijdens de bbq op zaterdagavond gebruik maken van een grote (dichte) tent 
van de organisatie. Geen wind en daardoor al een stuk beter vol te houden.  
 

Tijdens de wedstrijden zijn er mooie pr’s gezwommen en medailles gehaald. De laatste 
wedstrijd op maandagochtend viel voor de meeste toch wel zwaar....  

Toch iets te weinig slaap?!? 

Ondanks de kou hebben wij een super gezellig weekend 

gehad en kunnen wij daar met veel plezier op terug kijken.  

Hopelijk volgend jaar wat warmer;) 

 

Gr Mariëlle en Tim 

Verslag Pinkstertoernooi 2016 
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EMK London! 

We zijn net terug van 
een enerverende week 
in London! 
 
Het verslag volgt in de 
volgende Flitsen! 
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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! 

 

Je kunt je nog tot dinsdag 7 juni opgeven. Stuur dan een mail aan wedstrijdzwemmen@triton-weesp.nl. 

  

Vul hierbij het volgende in: 

  

Naam Familie:  

Naam familielid 1: 

Naam familielid 2: 

Naam familielid 3: 

 

Familie-estafette! 

mailto:wedstrijdzwemmen@triton-weesp.nl
mailto:wedstrijdzwemmen@triton-weesp.nl
mailto:wedstrijdzwemmen@triton-weesp.nl
mailto:wedstrijdzwemmen@triton-weesp.nl
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Beste wedstrijdzwemmers van 14 jaar en ouder, 

  

Onlangs is er in Weesp een nieuw CrossFit centrum geopend, genaamd “CrossFit 0294”. Deze locatie beschikt over een trainingsfaciliteit waarin  

dagelijks een breed trainingsprogramma wordt aangeboden, geschikt voor sporters van elk niveau.  

  

CrossFit 0294 biedt de leden van WZ&PC Triton de mogelijkheid om één keer per week een kracht-, stabiliteit- en conditietrainings-programma  

te volgen. Onder intensieve en deskundige begeleiding van het team van CrossFit 0294 zal er gewerkt worden aan het verbeteren van het kracht  

en uithoudingsvermogen en de coördinatie en snelheid die je als zwemmer nodig hebt in het water.  

  

Voor alle wedstrijdzwemmers van Triton die dit jaar 14 worden of ouder zijn dan 14 jaar, is er op 

 donderdag 2 juni a.s. van 18.30 – 19.30 uur de mogelijkheid om een (gratis) introductie / proef- 

training te volgen. Na afloop van de training is er gelegenheid tot het stellen van vragen aan het  

team van CrossFit 0294 en het opvragen van prijzen van een abonnement en/of rittenkaart, etc. 

  

Mocht je interesse hebben om deze gratis proeftraining te volgen op donderdag 2 juni, kom dan  

alvast in sportkleding. Er is weinig gelegenheid om je daar om te kleden.  

 

Hopelijk tot ziens op 2 juni bij deze proeftraining!  

 

Het adres van CrossFit 0294 is: Pampuslaan 188, Weesp 

 

Crossfit training 14+ 
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Op vrijdag 15 juli is alweer te laatste training van dit zwemseizoen 2015 – 2016. Mocht je het leuk vinden om in de zomervakantie en/of in de  

herfstvakantie ook lekker te zwemmen, je techniek en je conditie te verbeteren, dan heeft SportstarZ daarvoor vele mogelijkheden.  

 

SportstarZ is het nationale zwemkamp ter bevordering van de wedstrijd-zwemkwaliteiten. SportstarZ Swim Camp is een samenwerking tussen  

een aantal Nederlandse topzwemmers, de beste zwemtrainers en coaches, de meest geavanceerde zwemcentra van Europa en de KNZB. Deze  

samenwerking vormt een uniek aanbod welke de deelnemende sporter alles biedt om de zwemvaardigheden optimaal te kunnen ontwikkelen.  

Wil jij als wedstrijdzwemmer het allerbeste uit jezelf halen én een onvergetelijke vakantieweek beleven met andere enthousiaste zwemmers?  

Dan zit je helemaal goed bij SportstarZ. 

 

Zomerkampen in Eindhoven en Dordrecht 

Deze zomer worden er verschillende zomerkampen gehouden in het prachtige Pieter van de Hoogenband-zwemstadion in Eindhoven en in het  

50 meter wedstrijdbad in Dordrecht, dat ook tot één van de mooiste zwembaden van Nederland behoort. De zomerkampen duren 5 dagen.  

Ben je geïnteresseerd? Meer informatie hierover kun je vinden op: http://swimcamp.sportstarz.nl/nl/Home/. 

  

 

  

 

Zwemmen in de zomer- en/of herfstvakantie 

Herfst-special Starten en Keren  
Daarnaast is er dit jaar ook een herfst-zwemkamp, waar 
speciaal de starts en keerpunten goed geoefend worden.  
Dit is een 3-daags zwemkamp. Alle starts en keerpunten  
worden gefilmd en deze opnames worden vervolgens  
geanalyseerd, geoefend en verbeterd.  Hierover ook meer  
info op bovengenoemde website van SportstarZ. 

http://swimcamp.sportstarz.nl/nl/Home/
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Hier onder vinden jullie het overzicht van de allerlaatste wedstrijden  

van dit zwemseizoen.  

 

Heel veel succes bij de laatste wedstrijden! 

 

 

 

 

Wedstrijdagenda 

Datum  Waar  Wedstrijd  Voor wie  

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 

Juni 

1 Onno  Schlebaum 

2 Emil  Boogaard 

3 Ineke  Bunnik-Bruijns 

6 Yunah  Wit 

7 Jim  Hagenstein 

8 Jolande  Ottenhoff 

11 Iris  Seinen 

12 Steven  Knol 

14 Martijn  Putter 

16 Paula van der Pouw-Kuiper 

21 Rick  Uding 

24 Davien  Heeman 

24 Annemieke  Bijleveld 

25 Kim  Hooijer 

26 Maud  Sentjens 

28 Ed van Ingen 

29 Jasper  Kruidenberg 

29 Nienke van Kesteren 


