
WZ & PC Triton Flitsen ©2016 Bekijk het laatste nieuws op www.triton-weesp.nl 

W e 

e 

e 

De Flitsen van Oktober 2016  

• Maak kennis met ons nieuwe bestuurslid Melissa 

• Save the date 

• Zwemmen met een beperking 
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Hallo allemaal,  

  

Mijn naam is Melissa Costello, ik woon in Nigtevecht  

en ik ben sinds een jaar of 2 lid van de waterpolo  

afdeling van Triton. Daarnaast ben ik ook lid bij  

diplomazwemmen.  

 

Ik heb de opleiding pedagogisch medewerker  

kinderopvang MBO niveau 3 afgerond. Ik ben nu bezig  

met de niveau 4 opleiding, waarbij ik onder andere  

word opgeleid tot assistent leidinggevende.  

  

Sinds de afgelopen ALV heb ik het vertrouwen  

gekregen om de waterpolo te vertegenwoordigen in  

het bestuur. Er zijn onder Jeroen zijn voorzitterschap  

heel veel positieve dingen opgebloeid. Zo heeft de  

 waterpolo weer een damesteam en twee  

 jeugdteams. Daar zijn wij heel blij mee. Wij willen  

 dit verder gaan uitbreiden binnen onze afdeling.  

  

 Ik heb heel veel zin in dit nieuwe avontuur wat ik,  

 met veel steun van de waterpolo afdeling, heb  

 mogen starten!  

  

 Groet,  

 

 Melissa Costello 

  

Bestuurshoek 

Terug naar home 
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Nieuws en mededelingen 

Sinds oktober verwelkomen wij als nieuw lid: 

 

• Nienke Jongboom 

• Jacco Costa Visser 

• Jurgen Baart 

• Cas Mühl 

• Jolanda Griffioen 

• Maud de Jong 

• Yoycelina Lee 

• Tjerk Moraal 

• Ole Kroes 

• Feline Kroes 

• Melissa Lijnsvelt 

• Fabiënne Barber 

 

 

De Flits van november verschijnt in week 48   

De kopij hiervoor kunt u tot uiterlijk zaterdag 26 november uitsluitend sturen naar: redactie@triton-weesp.nl.  

 

 

 

 

Terug naar home 
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Zwem4daagse 2016 was weer een groot succes!! 

Maar liefst 150 deelnemers zwommen deze week een eigen gekozen afstand.  

Het mooiste aan deze week is eigenlijk wel dat iedereen toch meer zwemt dan  

dat ze van te voren hadden bedacht. Op vrijdag hebben we deze week weer  

gezellig met disco zwemmen afgesloten en ging iedereen met een mooie  

medaille naar huis. 

 

Alle vrijwilligers BEDANKT!!!  

Zonder jullie geen Zwem4daagse. 

 

Groetjes, Nicky en Marielle 

Zwem4daagse 

Op de volgende pagina nog een paar foto’s. Maar er zijn er nog veel meer gemaakt!  
Bekijk alle foto’s hier! 

https://goo.gl/photos/Y1Tp2hnCqGMdNEzU9
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Zwem4daagse 
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• Tot 5 nov:     Deen Actie 
• Nov:      Grote Clubactie 
• 12 nov:     Sinterklaas intocht Weesp 
       (Triton doet weer mee in de optocht  
       met een mooie triton smurfen kar) 
• 30 december:   Oliebollen toernooi 
       Marathonzwemmen 
       Eindejaarsborrel 

Evenementen agenda 

Terug naar home 
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Na een verheugd eerste seizoen waar het nog vooral zoeken  

was naar een juiste speelwijze, is het tweede seizoen van  

start gegaan voor het kersverse dames waterpoloteam.  

 

Ingedeeld in een nieuwe pool zijn de kansen op succes  

weerlegd, waarbij het verschil in de scores duidelijk te zien is.  

 

Daarnaast heten we Jolanda ook van harte welkom in ons  

team. Met nieuwe aanwinsten, inclusief de nieuwe trainer  

Martijn Putter en voormalig waterpoloër Willem Herderschee  

als coach, boeken we vooruitgang in tactiek, techniek en  

conditie.  

 

Helaas ben ik zelf genoodzaakt tijdelijk te stoppen, maar later  

dit seizoen zal ik terugtreden in het team en hopen we dit  

seizoen zelfs wat wedstrijden te winnen. 

 

Marieke de Rooij 

 

Dames waterpolo 
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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 Uit team 

zaterdag 5 november 2016 20:30 Heren De Vaart H1 

zondag 13 november 2016 17:00 Gemengd-E <11 ZV Noordkop EG1 

zondag 13 november 2016 15:15 Dames Het Y Da4 

zondag 13 november 2016 16:00 Heren GoSwim H1 

zondag 20 november 2016 17:00 Gemengd-D <13 De Albatros DG5X5 

zondag 27 november 2016 17:00 Gemengd-E <11 Zwemclub Zeist EG1 

zondag 27 november 2016 15:15 Dames De Snippen Da2 

zondag 27 november 2016 16:00 Heren De Reuring H1 

Terug naar home 



WZ & PC Triton Flitsen ©2016 

Hallo zwemmers met een beperking, 

 

Training 

Afgelopen weken hebben we de schoolslag gedaan.  

We hebben vooral gelet op het lang uitdrijven van de armen.  

Schoolslag is bij de meeste zwemmers de favoriete zwemslag. 

  

In de maand november gaan we de rugcrawl doen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinterklaas 

Dit jaar is pakjesavond op maandag 5 december. We zullen 

jullie op tijd informeren of de training doorgaat. Als je nu 

 al weet dat je er niet bent, wil je dit doorgeven? 

  

 Kerstvakantie 

 Het einde van het jaar komt alweer in zicht. Door de  

 kerstvakantie is er aantal weken geen zwemmen: 

 * Maandag 26 december is er geen zwemtraining. 

 * Maandag 2 januari is er geen zwemtraining. 

 * Maandag 9 januari is weer de eerste training van 2017. 

 

 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  

   

 De trainers: Nicky, Carine, Iris en Jessica 

Zwemmen met een beperking 

Terug naar home 

mailto:zmb@triton-weesp.nl
mailto:zmb@triton-weesp.nl
mailto:zmb@triton-weesp.nl
mailto:zmb@triton-weesp.nl
mailto:zmb@triton-weesp.nl
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Commissiepraatje 

datum seizoen wedstrijd plaats aantal PR's bijdrage

2015-2016 MAX € 3

29-jan Weesp Onderlinge wedstrijden 59 2,95

5-feb Weesp Onderlinge wedstrijden 57 2,85

7-feb Hoofddorp LAC deel 3 7 0,35

14-feb Hoofddorp Sprintkamp. 60 3,00

20-feb Heerenveen ZMC deel 6 4 0,20

21-feb Hoofddorp LAC deel 4 5 0,25

13-mrt Hilversum Minioren deel 4 14 0,70

20-mrt Amstelveen Competitie 4 41 2,05

20-mrt Amersfoort ZMC deel 7 1 0,05

17-apr Amstelveen Competitie 5 41 2,05

17-apr Alkmaar ZMC deel 8 1 0,05

24-apr Hilversum Minioren deel 5 10 0,50

24-apr Grootebroek ZMC deel 9 5 0,25

5-8 mei Eindhoven ONMK Lange Baan 12 0,60

14/16 mei Purmerend Pinkstertoernooi 9 0,45

25/29 mei London EMK 7 0,35

28/29 mei Amsterdam Zomerkamp. 9 0,45

4-5 juni Amsterdam Zomerkamp. 17 0,85

11-12 juni Hilversum Min. Finales 1 en 2 16 0,80

10-6-2016 Weesp Wisselslag bokaal 23 1,15

totaal 398 19,90

In oktober is de bijdrage voor de PR-pot 
geïnd, over het tweede gedeelte van 
seizoen 2015-2016 (dus over de maanden 
februari t/m juni 2016).  
 
Wij hebben gezegd dat we per wedstrijd tot 
maximaal 60 PR’s (dus € 3,-) zullen innen. 
Bij de Sprintkampioenschappen in februari 
zijn precies 60 PR’s gezwommen! En bij de 
Onderlinge wedstrijden is dit aantal bijna 
gehaald. 
  
De bijdrage voor de PR-pot komt nu op  
€ 19,90 voor degenen die hiervoor zijn 
aangemeld. Een mooi bedrag dat volgend 
jaar gebruikt kan worden bij  
het trainingsweekend! 
 
Joke 
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Op 1 juli is Roïn Esmee geboren, dochter van Pascal en Alma! Met alle wedstrijdzwemmers hebben we geld 

ingezameld voor wat leuke cadeautjes, die we op 15 juli aan Pascal hebben overhandigd.  

Pascal en Alma, namens alle wedstrijdzwemmers  nogmaals van harte gefeliciteerd met de geboorte van  

Roïn! We wensen jullie heel veel geluk toe! 

Geboorte! 
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Op zondag 2 oktober werd de eerste competitiewedstrijd gezwommen in Diemen. Heerlijk dicht bij Weesp, maar 10 minuutjes rijden! 

Ondanks het feit dat we nog maar een paar weken getraind hadden sinds de zomervakantie, werden er gelukkig toch al heel wat PR’s  

gezwommen. Helaas waren er ook enkele DISsen (niet alleen door Triton). Vooral AA = niet stilstaan bij de start of te vroeg starten (ook tijdens 

 een estafette), RF = bij de rugslag na het keerpunt op de buik afzetten of SL = bij de schoolslag met 1 hand aantikken. Maar ondanks dat we  

hierbij helaas een aantal punten hebben laten liggen, hebben we dit eerste deel van de Competitie als ploeg heel goed gezwommen! 

Verslag Competitie 1 

Kijk! We 
staan 
2e!!! 
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Op zondag 9 oktober werd de eerste wedstrijd van het nieuwe   

Swimkick-Minioren circuit gezwommen in Hilversum. 

Er deed maar een hele kleine delegatie vanuit Weesp mee, omdat onze  

allerjongste wedstrijdzwemmers nog niet helemaal klaar zijn voor een  

wedstrijd. Nog even doortrainen en hopelijk na 1 januari wel. 

 

Nu deden er daarom slechts  

5 zwemmers mee,  

maar het gaat om de  

kwaliteit en niet om de  

kwantiteit! 

 

Nick was topscorer van de dag met  

3x een 1e plek waarvan 2x PR. 

 

Nienke was ook goed op dreef, maar er zijn in haar categorie een paar  

meiden die groter zijn en ook goed kunnen zwemmen. Toch is plek 2-3-4  

heel mooi met 1 PR. Maar als Nienke iets sneller start op de 100 vrij dan  

duikt ze onder de 1.20. 

 

Maud scoort een superverbetering op de 50 vrij (15 sec) en zal deze tijd  

dit seizoen vast nog verder kunnen verbeteren. 

 Helaas scoorden zowel Laura als Tara een dis.  

 Laura een VRA = de kant  niet geraakt bij 200 

 vrij en Tara een SA = 2 slagen onderwater bij 

 de start van de 100 school. Hun andere start  

 leverde voor  beiden een mooi PR op. 

 

 

 Afsluitend konden we starten in de 4x50 vrij met een mix estafette  

 van 3 meiden en 1 jongen). Altijd een mooie afsluiter van een  

 wedstrijd en tevens een goede training voor een "echte"  

 wedstrijd. 

 

Verslag Swimkick-Miniorenwedstrijd 
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Zaterdag 22 oktober werd alweer het tweede deel van het Zuyderzee  

Masters Circuit (ZMC)  in Emmeloord gezwommen. Een lekker vlot  

verlopen wedstrijd (voor mastersbegrippen, slechts iets meer dan 3 ½ 

uur) met veel bekende gezichten, gezelligheid en sportieve strijd.  

En voor Triton vele goede prestaties. 

 

Verreweg de mooiste race was de 200 m school van Tim tegen Lauren  

Vis (H35+). Deze strijd werd door Tim gewonnen in een mooie 2.35 (net  

een halve seconde vóór Lauren en slechts 0,2 seconde boven zijn PR).  

De daarna volgende races op 100 vlinder en 100 vrij waren goed (maar  

niet super). Maar wel ruim voldoende voor een klassements- 

overwinning. 
 

Paul voelde zich tijdens de 200 school vooral moe en moest al vanaf de  

3e baan denken aan de daarna nog te zwemmen 100 vlinder. Die 100  

vlinder verliep boven verwachting, zeker gezien de 2 met water  

gevulde brillenglazen vanaf de 3e baan. De 100 wissel  

verliep goed, behalve 2 zeer matige keerpunten  

(vlinder-rug en rug-school). "Ik kwam niet goed uit  

en was niet volledig gefocust.“ 

 

Een heel sterk optreden van Caroline met een all-time PR op de 25 vrij  

in 14.15 seconde. In totaal 3x 1e plek (net als Tim en Paul)! 

 Voor Ellen een snelle tijd op 25 vrij (vergelijkbaar met 2014) en op  

 25 school (vergelijkbaar met 2015). 

 
Francine scoorde een 2e (25 school), 3e (100 vrij) en 4e (200  

 school) plaats. Voor 100 vrij gehoopt op 1.13 maar "gestrand" op  

 1.15. Toch niet gek als je alleen traint en dan vooral op langere  

 afstanden. Ik verwacht veel op die langere afstanden van Francine  

 (LAC en ONMK?). 

 

 Jennifer wilde nog graag meedoen met deze wedstrijd, maar koos  

 om (na 25 weken zwanger) niet meer te duiken, maar vanuit het  

 water te starten. Dat gaat logischerwijs ten koste van een forse  

 achterstand bij de start (2-3 seconden). Er kwamen dan ook geen  

 supertijden tot stand. Wel had ze blijkbaar voldoende energie  

 gespaard om als startzwemmer in het dames-estafetteteam (4x50  

 wissel) prima te zwemmen. Nu moesten ook haar tegenstanders  

 vanuit het water starten (rug). De dames werden mooi 1e  in hun  

 categorie. Chapeau! 

 

 Na afloop lekker en gezellig gegeten.  

 Kortom een heerlijk sportieve  

 zaterdagmiddag. Op naar Almere! 

 Groeten, Paul 

Verslag masters in Emmeloord 



WZ & PC Triton Flitsen ©2016 

Het afgelopen jaar zijn er weer een aantal oude clubrecords verbroken!  

Hieronder een overzicht :  

Clubrecords 



WZ & PC Triton Flitsen ©2016 

Wist je dat… de masterzwemmers van Triton graag in buitenwater  

zwemmen en bij voorkeur in het buitenland?  

 

Eric heeft in de vorige Flits verteld over zijn avonturen in Turkije en in  

deze Flits zal ik wat vertellen over mijn zwemvakantie in Kroatië  

afgelopen september.  

 

Ik wilde al heel lang een keer zwemmend eilandhoppen in Kroatië en 3  

september was het zover. Een week lang zwemmen in de Adriatische  

zee met nog 7 andere zwemmers. Niet helemaal zeker van wat ik moest  

verwachten vloog ik 3 september naar Split om daar twee reisgenoten  

te ontmoeten. En dat openwater zwemmen over de hele wereld  

populair is werd mij meteen duidelijk; een zwemmer uit Engeland en  

een zwemmer van Hawaii stonden mij op te wachten. Gezamenlijk  

hebben wij onze reis vervolgd naar het Kroatische eiland Krapanj, onze  

thuisbasis gedurende deze week. 

 

 

 

 

 

 Krapanj is een eiland met een omtrek van nog geen 2km en het  

 heeft ongeveer 150 bewoners. Er is 1 hotel en daar verbleven wij,  

 samen met onze andere reisgenoten (uit de VS, Engeland en  

 Ierland).   

 Het water rondom Krapanj is helderblauw en je kan meters ver  

 kijken. Na  een lange reisdag zag het water heel aanlokkelijk uit en   

 na aankomst hebben we dan ook meteen een duik genomen.  

 Heerlijk verfrissend, maar houd wel je mond dicht, want het water  

 is verschrikkelijk zout! De Adriatische Zee staat dan ook bekend  

 om zijn hoge zoutgehalte. 

  

 

 

 

Zwemmen in Kroatië 
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De volgende ochtend begonnen we de dag met een korte afstand    

zwemmen vanaf het strand bij het hotel om het water te ervaren(je  

drijft heel gemakkelijk) en de snelheid van iedere zwemmer in te  

schatten. Al snel bleek ik een van gevorderde en snellere zwemmers te  

zijn en mocht ik in de 'snelle' groep starten. Na het zwemmen stond er  

een uitgebreid ontbijt klaar en met elke dag 4 km zwemmen op het  

programma was dat wel nodig. 

 

Elke dag vertrokken we na het ontbijt met de boot naar mooie  

plekken in de omgeving om te zwemmen. Van eiland naar eiland, langs  

de kust of in baaien. De wind bepaalde waar we gingen zwemmen, en  

dan bij voorkeur aan de luwe kant van een eiland. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elke dag werd er in de ochtend 2 km en in middag 2 km  

 gezwommen. Tijdens het zwemmen was er altijd iemand in een  

 volgbootje in de buurt die je halverwege wat te drinken gaf en  

 aanwijzingen gaf voor de route. Na het zwemmen in de ochtend  

 stond er op de grote boot koffie/thee klaar met iets lekkers  

 (zuidvruchten, noten en koekjes). Voor de lunch gingen we de ene  

 dag naar een dorpje op een van de buurteilanden en de andere  

 dag voor anker in een mooie baai. Na een goede lunch, elke dag  

 vers bereid door de coaches en een restaurant eigenaar op  

 Krapanj, was het rusten (zonnen) en je voorbereiden op de 2e keer  

 zwemmen. 

  

 

Zwemmen in Kroatië 
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De laatste dag hebben een rondje om het eiland gezwommen.  

I.v.m. laag water direct aan de kant, moesten we wat ruimer om  

het eiland heen zwemmen en hebben we ongeveer 3,5 km  

gezwommen. Dit is vergelijkbaar met rondje Pampus wedstrijd. 

Het  was een heerlijke week die helemaal in het teken stond van  

zwemmen en het zwemmen in de Adriatische Zee was in één woord:  

heerlijk!  De tijd  vloog voorbij en ook al kende ik vooraf geen van mijn  

reisgenoten, je hebt ten minste 1 overeenkomst en dat is de voorliefde  

voor zwemmen. We hebben veel plezier gehad in en buiten het water.  

In totaal hebben we 20 km gezwommen in 6 dagen en ik kan nu zeggen  

dat het goed te doen is. Kortom een aanrader! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Wist je dat… er in de Verenigde Staten een lange baan wedstrijd is  

 waar ze 10 km vlinderslag zwemmen?  

  

 Janine van Kooten 

Zwemmen in Kroatië 
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Wedstrijdkalender 

De wedstrijdkalender voor komend zwemseizoen 2016 – 2017 staat alweer voor een heel groot deel vast.  
Hieronder  het overzicht van de wedstrijden voor de komende 3 maanden: 

Datum Waar Wedstrijd Voor wie? 

24-09 Kampen ZMC 1 Masters 20+ 

02-10 Diemen Competitie 1 Hele zwemploeg 

09-10 Hilversum Swimkick-Minioren 1 Minioren 

22-10 Emmeloord ZMC 2 Masters 20+ 

30-10 Huizen LAC 1 Geïnteresseerden 

13-11 Almere-Poort Competitie 2 Hele zwemploeg 

20-11 Almere- Poort ZMC 3 Masters 20+ 

27-11 Hilversum Minioren-Junioren 2 Minioren en Junioren 

11-12 Aalsmeer Swimkick-Minioren 2 Minioren 

11-12 Almere-Poort Sprintwedstr. Geïnteresseerde junioren e.o.  

18-12 Almere-Poort LAC 2 Geïnteresseerden 

17-12 Lelystad ZMC 4 Masters 20+ 

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!!!! 

Terug naar home 
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Verjaardagen 

Terug naar home 

1 Lisette Steenman 

2 Dennis Kaale 

2 Susan Cinqualbre 

2 André Verheul 

4 Andrea Griffioen 

4 Nienke van der Zee 

4 Iris Oosting 

10 Jordi Varkevisser 

10 Thom Seinen 

10 Anna Morsink 

Jarigen in november: 

11 Simon Biesheuvel 

11 Jasmijn van der Linden 

12 Brechtje Schouten-Fleming 

15 Mila Jonkvorst 

15 Dennis Tas 

17 Joycelina Lee 

19 Barbara Jonkvorst-Janssen 

20 Bas de Geus 

20 Thias Kruidenberg 

22 Arnold Bouman 

23 Yochem Duijn 

26 Kaylee de Vries 


