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De Flitsen van November 2016  

 Nieuws van het bestuur! 

 Nieuws van Diplomazwemmen 

 Oliebollentoernooi en marathonzwemmen 

 Zwemmen met een beperking 

 Verjaardagen in december 
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Beste Triton leden, 
 
Deze maand mag ik een voorwoord schrijven in de bestuurshoek van 
onze Flits. Een woord van dank is trouwens wel eens op zijn plaats 
aan de redactie die maandelijks deze mooie Flitsen verzorgen. TOP!   
 
Na twee stemmingsrondes in twee aparte Algemene Leden 
Vergaderingen (ALV) zijn de Statuten op een aantal punten gewijzigd. 
Het belangrijkste is de wijziging van het boekjaar. Dit is nu een 
(zwem)seizoenjaar in plaats van een kalenderjaar geworden.  
Dit geeft vele voordelen en een betere transparantie in onze 
financiële huishouding. Nu is het Huishoudelijk Reglement toe aan 
een upgrade. Het bestuur zal een vernieuwde versie klaar hebben op 
de volgende ALV. 
  
Al een tijdje hebben we een vacature voor de functie Voorzitter van 
het bestuur/Vereniging. Een aantal keren heeft de profielschets voor 
deze functie in de Flits gestaan met daarbij een oproep. Blij verrast 
toen er zich onlangs toch een kandidaat voorzitter bij ons aanklopte. 
We hebben daar in het bestuur over gesproken en een gesprek 
gehad met de kandidaat om te kijken of er ook een aansluiting 
bestaat tussen de persoon en het functieprofiel. Daarover geen 
twijfel. 
De kandidaat is de heer Tjebbe Bosma. Geeft op dit moment de 
trainingen op vrijdag aan de trimzwemmers. Tjebbe is al vele jaren lid 
van de vereniging en kent de club in zijn volle breedte. In de 
volgende Flits zal hij zichzelf verder voorstellen. 

 
 
Unaniem hebben de bestuursleden aangegeven blij te zijn met 
Tjebbe als kandidaat voor deze functie binnen het bestuur. Maar een 
voorzitter wordt nu eenmaal door de leden gekozen in een ALV en 
deze zal pas volgend jaar plaatsvinden. Tot die tijd zal Tjebbe als ad 
interim voorzitter de functie vervullen. 
 
Op dit moment wordt er ook een nieuwe commissie diploma-
zwemmen gevormd. Tim Bunnik zal als nieuwe voorzitter van deze 
commissie ook toetreden in het bestuur op de vrijgekomen positie 
voor deze afdeling. Ook hier gaat het om een ad interim benoeming 
tot de eerst komende ledenvergadering.  
Natuurlijk danken wij Robert Philipsen voor zijn inzet de afgelopen 
jaren als bestuurslid en voorzitter van de commissie diploma-
zwemmen. Ook dank aan de commissieleden die om wat voor reden 
dan ook niet meer in de nieuwe commissie terugkomen.  
 
Het is goed dat het bestuur en alle commissies weer op volle sterkte 
zijn/komen. Er zijn voldoende uitdagingen die we moeten aanpakken 
en mede doordat alle posities weer zijn/worden opgevuld kunnen we 
verder en voortvarend aan de slag. 
 
                                                           Vriendelijke groet, 
                                                                        Marcel Joukes 

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 
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Nieuws en mededelingen 

Sinds november verwelkomen wij als nieuw lid: 

De Flits van december verschijnt in week 52   
De kopij hiervoor kunt u tot uiterlijk zaterdag 24 december 
uitsluitend sturen naar: redactie@triton-weesp.nl.  

Mohamad Souleman 
Mike Tan 
Anouk Venema 
Joëlle Franssens-van Schooten 
Arjen Ledder 
Danique van den Brakel 

Terug naar home 
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Triton is 2e geworden bij de Jeugd Sponsor Actie van de  

Deen!! We hebben hier maar liefst € 981.24 mee binnen 

gehaald! Iedereen bedankt die ons muntjes heeft gegeven. 

Super opbrengst Deen-actie! 
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Ook dit jaar mocht Triton weer meedoen in de optocht van Sinterklaas!  

Wat was het weer een feest!  

Organisatie BEDANKT! 

Triton bij Sinterklaas intocht 
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Pieten in het zwembad 

Ook dit jaar waren er weer lieve pieten 
in het zwembad. Ze hebben eerst goed 
gekeken naar de zwemkunsten van de 
kinderen en natuurlijk hadden ze ook 
voor  alle kinderen wat lekkers 
meegenomen! 
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Oliebollentoernooi 
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Marathonzwemmen 

Terug naar home 
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Wisseling van de wacht bij de zwemcommissie 
  

Bij het Diplomazwemmen op de zaterdag staan er elke week lesgevers  
aan de badrand om de lessen te verzorgen, zij doen hun best om er elke  
week weer iets leuks van te maken, en ervoor te zorgen dat er toch ook  
elke week iets nieuws wordt geleerd of iets verbeterd. Dit is soms best  
lastig maar ik vind het altijd wel een leuke uitdaging.  
  
Iedereen weet dat de lesgevers dit werk doen, en dit word meestal ook  
enorm gewaardeerd door de zwemmers en hun ouders. Maar op de  
achtergrond hiervan werkt de commissie, deze mensen zijn niet zo  
zichtbaar als de lesgevers, maar minstens zo belangrijk. Nu is er  
momenteel in deze commissie een wisseling van de wacht en zijn  
we druk bezig met het invullen van de nieuwe commissie. Hierbij wordt  
gekeken wie er in de commissie plaatsnemen, en wie wordt waarvoor  
verantwoordelijk. Gelukkig kunnen wij rekenen op de steun van het  
bestuur maar zeker ook op de steun van de vorige commissie van het  
diplomazwemmen. Komende weken zal dit, ook voor ons, allemaal wat  
duidelijker gaan worden, er zullen dan een aantal overdrachten  
plaatsvinden zodat we niet opnieuw het wiel hoeven uit te vinden.  
 
Graag wil ik ook hier nog even de aftredende commissieleden bedanken  
voor hun inzet in de commissie de afgelopen jaren, dus bij deze Robert,  
Michael, Laurens, Wilma, Jolanda en Anja hartelijk dank! We zijn heel 
 blij dat ze allemaal wel nog gewoon elke zaterdag in het zwembad  
willen staan om les te blijven geven. 
  
 
  

 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
  
 Het bestuur heeft mij (Tim Bunnik) gevraagd of ik de nieuwe 
 voorzitter wil worden van deze commissie en ik heb ja gezegd  
 tegen deze uitdaging. Ik zal dus proberen dit de komende tijd zo  
 goed mogelijk te gaan doen voor het diplomazwemmen. Mijn  
 hoofddoelen voor de komende periode is de communicatie  
 verbeteren zowel naar de nieuwe als bestaande leden maar ook  
 intern tussen commissie bestuur en lesgevers. En uiteraard zullen  
 wij als commissie gaan proberen om weer extra leden te gaan  
 vinden, om er voor te zorgen dat het diplomazwemmen weer kan  
 groeien. In de komende Flitsen zullen wij elke keer iemand uit de  
 commissie voorstellen zodat ook de commissie wat bekender zal  
 worden bij de leden.  
 Mocht u zelf ideeën, suggesties of vragen hebben over of met 
 betrekking tot het diplomazwemmen dan hoor ik het graag.  
 Hoe meer mensen er mee willen denken hoe beter het is. 
 

  
 

Diplomazwemmen 
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De commissie stelt zich voor 

Mijn naam is Tim Bunnik, ben 26 jaar en de nieuwe voorzitter  

van Diplomazwemmen.  

 

Ik ben zelf ook een zwemmer en altijd al geweest, vanaf mijn  

6e  jaar ben ik lid van Triton bij het diplomazwemmen.  

Op mijn 7e ben ik door mevrouw van Schooten gevraagd voor  

wedstrijdzwemmen. En eind 1997 zwom ik mijn eerste  

wedstrijd. Maar daarnaast altijd gezellig blijven zwemmen bij  

het diplomazwemmen (wat ik nog steeds doe). Met als kroon  

in 2006 het hele Triton diploma gehaald.  

 

Als je dan als zwemmer al zolang lid bent van een vereniging  

wil je wel eens wat gaan doen voor de club. Daarom ben ik  

dan ook in 2004 begonnen als lesgever bij het  

diplomazwemmen. Dit is zo leuk dat ik dit nog steeds doe.  

In 2008 ben ik begonnen met de uitdaging van het clubhuis  

en in de clubhuis commissie gestapt. Even later ben ik ook bij de  

wedstrijdploeg training gaan geven aan de jongste zwemmers  

en de instroom. 

 

 Als werk, hoe kan het ook anders met zo’n watergek, werk ik  

 in een zwembad in Almere. Hier geef ik zwemles ABC, doe de  

 kassa en van alles wat er in het zwembad moet gebeuren.  

 Eigenlijk ben ik altijd wel in of bij een zwembad te vinden.  

 

 Ik heb dus wel wat ervaring binnen de vereniging met  

 commissies, maar nog niet met het voorzitterschap.   

 Omdat de rest van de commissie ook vrij jong is zullen we in  

 het begin hulp krijgen vanuit het bestuur, maar zullen zo snel  

 mogelijk op eigen benen proberen te staan.  

 

 Ik heb er veel vertrouwen in dat dit zal gaan lukken met deze  

 groep, en hoop dat alle leden dat ook zullen hebben. Maar  

 alleen kunnen we het niet als commissie, we hebben  

 natuurlijk ook de lesgevers waar we allemaal erg blij mee  

 zijn. Maar we hebben meer mensen nodig denk bijvoorbeeld  

 aan de baddienst. Dus wilt u een keertje iets doen voor  

 Triton of specifiek voor het diplomazwemmen. Spreek me  

 gerust aan in het zwembad. Want hoe meer mensen  

 meehelpen hoe minder iedereen hoeft te doen.  

Diplomazwemmen 
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 Belangrijke data  
 

• zaterdag 3 december 2016  >>  Kijkdag (2e helft van de les)  

• zaterdag 17 december 2016  >> Laatste zwemles van 2016  

• zaterdag 24 december 2016  >> Geen zwemles  

• vrijdag 30 december 2016   >> Oliebollentoernooi / Marathonzwemmen  

• zaterdag 31 december 2016  >> Geen zwemles  

• 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 

Diplomazwemmen 

Terug naar home 
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 Waterpolo 
De competitie is in volle gang en dus tijd om eens de balans op  
te maken. 
Er is tijdens de zomerstop een boel gebeurd, een herenteam  
minder, maar liefst twee jeugdteams die de competitie 
starten, een damesteam wat er weer volle zin in had, enkele  
vertrokken leden, wat nieuwe aanwas en een trainerswissel.  
 
De crunches, squats en push-ups van trainer Martijn waren voor  
de dames en heren even wennen in het begin. De bijgaande  
spierpijn wordt naar mate het seizoen vordert gelukkig ook een  
stuk minder voor de meesten, dus het resultaat is duidelijk  
zichtbaar.  
 
Ook Robin en Jurgen die de trainingen en wedstrijden van onze  
jeugdleden verzorgen boeken een fantastisch resultaat. Zij  
verzorgen leuke en leerzame trainingen en alhoewel alle begin  
moeilijk is zijn toch de eerste winstpunten al een feit.  
De betrokkenheid van de ouders en de groter wordende interesse  
van andere jeugd is mooi om te zien, ga zo door mannen! 
 
De dames hebben ook de eerste punten te pakken. Het  
enthousiasme is groot en het spel ziet er steeds verzorgder uit. 

 
 Voor de heren is er een boel veranderd, om verschillende  
 redenen is besloten dit seizoen met maar een herenteam van  
 start te gaan en dan wel in de klasse van de Heren 1.  
 Het team bestaat nu uit maar liefst 18 actieve leden waar  
 een wedstrijd maar met 13 man gespeeld mag worden.  
 Dit resulteert in het feit dat af en toe enkele spelers van de  
 zijlijn toe moeten kijken. 
 
 De klasse van de Heren 1 ligt ook twee klassen hoger dan  
 waar de voormalig heren 2 spelers in gespeeld hebben dus  
 moet er een stapje harder gelopen worden. De eerste  
 wedstrijden waren even zoeken naar elkaar en even wennen  
 aan het niveau van de tegenstanders maar ondertussen gaat  
 het steeds beter. Doelstelling van dit seizoen is dan ook  
 handhaving in deze klasse en dat moet zeker haalbaar zijn. 
 
 Rob 

Waterpolo  
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Dames 

De maand november is (nog niet/ net) voorbij, en er is op moment van schrijven nog één wedstrijd te gaan. Hij kan echter nu al de boeken in als  

zeer goede maand! 

  

De eerder uitgesproken hoop op een overwinning is uitgekomen. Na een spannende wedstrijd werd Oceanus met 3-4 verslagen. Er is met zeer  

goed spel nipt verloren van de nummer één en de wedstrijd tegen een directe concurrent is dan helaas wel verloren, maar het meedoen van  

twee zeer jeugdige dames was zeer goed bevallen. Dat belooft wat voor de toekomst! 

  

Ook mochten we deze maand Joëlle verwelkomen als nieuw lid, welkom Joëlle! Helaas gaat het verwelkomen van Joëlle gepaard met het  

voorlopig afscheid moeten nemen van Patricia, die een polsblessure heeft. Beterschap Patricia, en we hopen je gauw weer terug te hebben!                                           

 

                  Coach Willem 

 

Waterpolo 
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Stand 1e klasse A 
 

Waterpolo Heren 

  Team Gespeeld Punten 

1 De Reuring H1 8 24 

2 DWT H1 8 18 

3 De Vaart H1 8 18 

4 De Duinkikkers H1 8 18 

5 De Otters Het Gooi H1 9 13 

6 ZV Noordkop H1 7 12 

7 Aquarijn H1 8 12 

8 De Aalscholver H1 8 9 

9 De Fuut H1 9 8 

10 Triton H1 8 6 

11 GoSwim H1 9 4 

12 WZ&PC Purmerend H1 8 3 
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In onderstaand overzicht zien jullie de thuiswedstrijden van de Triton-waterpoloërs, te weten ons Heren 1 team, ons Dames  

1 team en twee jeugd-teams.  Alle teams kunnen altijd aanmoediging gebruiken! Dus mocht je het leuk vinden en je hebt  

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. 

Waterpolo-thuiswedstrijden! 

Wedstrijddatum Aanvang Aanduiding Thuis team Uit team 

zondag 11 december 2016 17:00 Gemengd-D <13 Triton DG5X5 ZV Utrecht/De Fuut* 

zondag 18 december 2016 17:00 Gemengd-D <13 Triton DG5X5 IJsselmeer DG5X5 

zondag 18 december 2016 16:00 Heren Triton H1 De Duinkikkers H1 

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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Beste zwemmers, 
 

Afgelopen maand 

Afgelopen maand (november) hebben wij veel op ons rug  

gezwommen. We hebben de rugcrawl gedaan, of alleen met  

de benen gezwommen op de rug. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

De maand december 

De komende maand (december)  

gaan we aan de slag met de  

dolfijnslag en de vlinderslag. 

 

 Kerstvakantie 
Op 19 december is de laatste zwemtraining van 2016.  

 Dan is er twee weken kerstvakantie. De eerste  

 zwemtraining is weer op 9 januari 2017. Op 26 december  

 en 2 januari is er   

 geen zwemmen.  

 

 

 

 

  

 

 

 Nieuwe leden 

 We hebben  ruimte voor een nieuwe zwemmer  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  

   

 De zwemtrainers: Nicky, Carine, Iris en Jessica 

Zwemmen met een beperking 

Terug naar home 
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Het wedstrijdseizoen is al weer en paar maanden bezig. We hebben  

kunnen merken dat de opzet van een aantal wedstrijden veranderd is  

ten opzichte van wat we jarenlang gewend zijn. De KNZB heeft vanuit  

zijn visie hiervoor een aantal veranderingen doorgevoerd. 

 

De KNZB circuits zijn bedoeld voor het stimuleren van het opleiden van  

complete zwemmers. De programma's bouwen op van laagdrempelig  

(Swimkick) tot uitdagend (Junioren/Jeugd). Daarbij wordt uitgegaan van  

een lerende omgeving waarbij jongere zwemmers altijd in een wedstrijd  

samen zwemmen met oudere, meer ervaren zwemmers, zij het dan wel  

in verschillende nummers. Als Junior ben je in de ene wedstrijd degene  

met de meeste ervaring (als je samen met Minioren bent), terwijl je zelf  

de jongste bent als je samen bent met Jeugd en Senior zwemmers.  

Voorop staat plezier in de zwemsport waarbij een opleiding in de  

breedte kan bijdragen tot de vorming van zwemmers die meerdere  

slagen en meerdere afstanden goed leren zwemmen en daar tenminste  

mee kennis maken. De KNZB verwacht hiermee zwemmers te  

stimuleren hun persoonlijke top te bereiken. 

 

 

 

 Dit wordt vormgegeven met verschillende circuits: 

• Het Swimkick - Minioren Circuit is de opvolger van het Minioren  

 Circuit waarbij onervaren, beginnende  zwemmers starten op 25m  

 en 50m nummers voor rugslag, schoolslag en vrije slag (geen  

 vlinderslag). Het is de bedoeling deze zwemmers positief te  

 stimuleren door hen bij fouten niet te diskwalificeren maar de  

 fouten als informatie op de uitslag te vermelden zodat je weet  

 waarop je nog moet oefenen. Meer ervaren Minioren starten op  

 50m, 100m,  200m en zelfs 400m. Deze zwemmers worden  

 conform reglement beoordeeld: een fout leidt tot een DIS. 

• In het Minioren – Junioren Circuit zwemmen “wedstrijdrijpe”  

 Minioren en Junioren alle voorkomende zwemnummers van 50m  

 tot 400m inclusief 200 vlinderslag en 400 wisselslag. 

• In het Junioren – Jeugd Circuit zwemmen ervaren Junioren en  

 Jeugd zwemmers een wedstrijd waarbij ze zich in series voor een  

 finale kunnen plaatsen. 

Commissiepraatje 
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Elk circuit bestaat uit 4 wedstrijden. Elke wedstrijd heeft als laatste  

nummer een estafette op het programma staan. Niet elke zwemmer zal  

elke wedstrijd hoeven te zwemmen. Daarnaast bepalen de trainers op  

welke nummers je kan worden ingeschreven (wat je aan kan). 

 

Om in de wedstrijdkalender ruimte te maken voor deze circuits is ook de  

zwemcompetitie aangepast. Voor Triton betekent dit een verandering  

van 5 naar 4 competitiewedstrijden. 

 

Voor iedereen zal het dit jaar wennen zijn aan de nieuwe situatie. Ook  

voor de organiserende Kring. Hoeveel animo is er voor deze  

wedstrijden, voor de verschillende nummers? Hoe lang gaan  

wedstrijden duren? Hoe bevalt het verenigingen en zwemmers?  

 

Aan het eind van dit seizoen zal Triton dit evalueren in afstemming met  

omliggende verenigingen. Afwachten is of de KNZB voor volgend  

seizoen misschien wijzigingen wil doorvoeren. Een alternatief is het zelf  

door  verenigingen organiseren van wedstrijden afgestemd op hun leden  

en de behoeften daarvan. Maar dat is nu nog lang niet aan de orde. 

 

 

 Triton is dit seizoen inmiddels voortvarend begonnen aan de  

 verschillende wedstrijden waarbij vooral in de zwemcompetitie  

 enorm goed wordt gepresteerd. Maar ook in de verschillende  

 circuits gaat het goed. De laatste wedstrijd leverde bijvoorbeeld 23  

 PR-en op bij 25 starts (exclusief DIS). 

 

 Paul 

Commissiepraatje 
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Hallo allemaal,  

  

Zoals in de Flitsen van september al verteld is, ben ik begonnen met  

training geven, na heel wat jaartjes zelf gezwommen te hebben.  

Mijn blessure, de tijd en energie was even op om zelf nog te zwemmen.  

Maar zeg nooit, nooit! Wie weet zien jullie me nog eens in het water.  

 

Op 13 november hebben we de 2e zwemcompetitie gehad. Dit keer in  

het nieuwe zwembad in Almere-Poort. De snelweg was dat weekend  

afgesloten, waardoor we hadden bedacht om met zijn allen met de  

trein te gaan. Erg leuk om te zien, een volle trein met erg veel Triton- 

tassen.  

 

Het zwembad (waar we veel van hadden verwacht) viel tegen: Te weinig  

plek voor de zwemmers  en toeschouwers  om te zitten. Maar toen  

iedereen een plekje had en de Triton-yel was gedaan, waren we er klaar  

voor.  

 

Eerst de estafette, iedereen langs het water om aan te moedigen en dat  

heeft geholpen en mooie 1ste en 4e plek. Daarna volgde de persoonlijke  

nummers.  

 Triton heeft een goeie wedstrijd gezwommen met mooie  

 resultaten: Er werden maar liefst 55 PR’s gezwommen op 89  

 individuele starts. Op 19 programmanummers scoort Triton 6x 1ste,  

 11x 2de en 8x 3de plek.  

  

 Uitschieters om even te noemen zijn:  

 >  De grootste PR was van Sanne-Meis met 12 seconden van haar  

  tijd af, daarna volgt Esmee met dik 9 seconden van haar tijd af.  

 > Anna Morsink en Lars van der Zee scoren beide 2x een gouden  

  plak ( 4x PR + 1x CR). 

 

 We zijn met Triton 

  3e geworden in  

 deze ronde in onze 

  klasse! Een mooie 

  prestatie!!  

  

 Groetjes, Nicky 

  

 

Verslag Competitie 2 
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Zondag 20 november werd alweer het derde deel van het Zuyderzee  

Masters Circuit (ZMC)  in Almere-Poort gezwommen. Na vorige week de  

Competitiewedstrijd in dit bad te hebben gezwommen, dachten we: dit  

kan niet goed gaan! Met zoveel masters in dit zwembad, dat wordt een  

chaos! Maar men had geleerd van de dingen die vorige week fout  

gingen. En waar het vorige week nog heel erg  proppen was met drie  

verenigingen, hadden ze nu de tribunes iets anders opgesteld, waardoor  

er opeens veel meer zitruimte was! Ook de wedstrijd zelf verliep een  

stuk soepeler en de uitslagen werden in record-tempo opgehangen!  

 

We gingen met een klein groepje dit keer: Paul en Ineke waren op  

vakantie, Ellen moest even gas terugnemen en Jeanine had zich op het  

laatste moment helaas moeten afmelden wegens ziekte.  

 

Margot en Caroline zwommen beiden dezelfde afstanden als de week  

ervoor tijdens de Competitie, namelijk de 100 rug en de 200 vrij. En  

beiden waren nu op beide afstanden net iets sneller als vorige week: 

 Margot net onder de 1.19 op de 100 rug en een lage 2.39 op de 200 vrij  

en ze werd daarmee 1e en 4e in haar leeftijdscategorie (herberekend).  

 

Het lukte Caroline net niet om onder de 1.22 te duiken op de 100 rug,  

 maar wel een mooie 1e plek in haar leeftijdscategorie (jawel, 50+  

 met ingang van dit zwemseizoen). Op de 200 vrij lukte het ook niet  

 om net onder de 2.40 te duiken, maar deze tijd was wel voldoende  

  voor een mooie 2e plek. Op de 25 rug tenslotte een mooie 1e plek. 

 

 Francine zwom de 25 school, de 100 school en de 50 vlinder.   

 Ze werd mooi 1e op de 25 én de 100 school, waarbij ze haar  

 concurrentes ver achter zich liet. De 50 vlinder was een ander 

 dingetje, daar zag ze toch wel tegen op! Maar het ging prima!  

 Alleen bleek de concurrentie (waaronder Margriet Grove) op deze  

 slag heel sterk en Francine eindigde op dit nummer als 5e. 

 

 Tim zwom de 50 vlinder, de 200 wissel en de 100 school. Dit keer  

 deed er een hele snelle jongen uit Amersfoort mee en die eindigde 

 op de 50 vlinder en de 100 school in twee hele spannende races 

    net  voor Tim. Het leverde Tim op de 50 vlinder  

    wel een PR op! Op de 200 wissel deed deze  

     jongen niet mee, dus veroverde Tim  

     op dit nummer een mooie 1e plek!  

     Goed voor z’n klassement! 
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Voor Lambert was het zijn eerste ZMC dit zwemseizoen. Hij had het  

daarvoor te druk met marathons. Hij hield het daarom bij 2 korte 

sprintafstanden, namelijk de 25 school en de 25 rug  maar ook de  

200 vrij! Maar hard trainen voor een marathon is toch iets heel anders  

dan een zwemtraining en de verwachtingen waren daarom ook niet  

dat er PR’s gezwommen zouden worden. Maar groot was z’n verbazing 

dat hij maar liefst 3e werd op zijn lievelingsslag: de rugcrawl! Op de  

twee andere afstanden werd hij 6e in zijn leeftijdscategorie. 

 

En tenslotte had Jennifer, inmiddels al bijna 7 maanden zwanger, zich  

voor deze wedstrijd opgegeven om mee te kunnen blijven doen voor 

het klassement. Omdat vorige maand in Emmeloord al bleek dat het 

duiken niet meer zo verstandig was, had ze zich alleen voor de 25  

rug opgegeven, dus een lekkere korte afstand met een veilige start  

vanuit het water.  

 

 

 

 

 

 

 

 Omdat dit nummer pas na de pauze zou worden gezwommen, had  

 Jennifer van tevoren al aangegeven dat ze pas later zou komen.  

 Maar hoe dichter dit nummer naderde, Jennifer kwam maar niet 

 opdagen. Dus voor de zekerheid toch maar even gebeld…. 

 “Oh, was de wedstrijd vandaag? Ik dacht volgende week”.  

 Echt zwanger dus, die Jennifer.  

 Nu maar puzzelen of het nog gaat lukken om mee te kunnen  

 blijven doen voor het klassement. Maar eerst een mooie baby op 

 de wereld zetten! 

  

 De volgende wedstrijd van het  

 ZMC is op 17 december in  

 Lelystad. 

  

 Caroline 
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Agenda wedstrijdzwemmen 

Uitval trainingen rond de Kerst en met Sinterklaas: 
Wegens Sinterklaasavond gaat de training voor de minioren en de selectiezwemmers op 
maandagavond 5 december niet door. 
Ook rond de Kerstvakantie zullen er enkele trainingen uitvallen. 
Hierbij alvast het overzicht van de trainingen rond de Kerstvakantie en andere activiteiten: 
  
 Vrijdag 23 december 2016: Laatste training in 2016 
 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) 
 
Wedstrijdkalender: 
Het jaar 2016 is alweer bijna voorbij!  
Wat gaat het toch snel.  
Gelukkig is het zwemseizoen2016/2017 nog lang  
niet voorbij!  Hiernaast  het overzicht van de  
wedstrijden voor de komende 2 maanden: 

Datum Waar Wedstrijd Voor wie? 

11-12 Aalsmeer Swimkick-Minioren 2 Minioren 

11-12 Almere-

Poort 

Sprintwedstr. Geïnteresseerde 

junioren e.o.  

17-12 Lelystad ZMC 4 Masters 20+ 

18-12 Almere-

Poort 

LAC 2 Geïnteresseerden 

7/8-01 Amsterdam Winterkampioensch. Degenen met limiet 

07-01 Zwolle ZMC 5 Masters 20+ 

14/15-1 Amsterdam Winterkampioensch. Degenen met limiet 

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

27-01 Weesp Clubkampioensch. Hele zwemploeg 

29-01 Weesp Clubkampioensch. Hele zwemploeg 
HEEL VEEL 

SUCCES!!!! 
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Verjaardagen 

1 Lisette  Steenman 

1 Michelle  Warta 

2 Margot  Tijnagel 

3 Marc  Oosting 

4 Jaro  Oosting 

6 Niels van Hese 

8 Inge  Smit 

9 Micha  Varkevisser 

10 Tirza de Vries 

10 Bianca  Oostenrijk 

11 Tjerk  Moraal 

12 Pop  Voskuijl 

15 Theo  Postma 

16 Joep  Aubel 

17 Kevin  Hooijer 

17 Jasper  Morsink 

18 Sanne-Meis  Schouten 

22 Walter  Pouw 

23 Ad van der Vliet 

24 Ruben  Brandsma 

26 Sandra  Varkevisser-Sint Nicolaas 

26 Margo van Schooten-Vader 

27 Rick  Poelwijk 

27 Jorien  Wiskerke 

31 Reggie  Karssiens 

31 Astrid  Oudejans 
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