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De Flitsen van September 2016  

• ALV Triton op 5 oktober 

• Opening nieuwe clubhuis! 

• Terugblik van de dames waterpolo 

• Wist u datjes trainingsweekend 

• Zwemmen met een beperking 
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Hallo Tritonners, 

  

De aankomende ALV leg ik aan het einde van de  

Vergadering de voorzittershamer op tafel om na 3 jaar  

het stokje over te dragen aan iemand anders  

(vacature). 

 

Ik hoop dat iemand deze taak op zich wil nemen om  

de koers te houden die wij als bestuur drie jaar  

geleden gekozen hebben. 

  

Eind vorig seizoen ben ik al als scheidsrechter en  

trainer/coach van de afdeling waterpolo gestopt. 

 

Het is een mooie tijd geweest en ook een leuke en  

gezellige tijd met ups en downs, maar altijd met de 

 neuzen dezelfde kant op. 

 Wat mij vooral bij zal blijven is het enthousiasme  

 van alle vrijwilligers die Triton een warm hart  

 toedragen. Ga zo door uiteraard, want daardoor  

 overleef je als club alle stormen die je tegenkomt. 

  

 Verder heb ik alles wat ik voor de club  gedaan  

 heb met volle overtuiging gedaan en zal het zeker  

 gaan missen, maar na al die jaren is het tijd voor  

 iets anders.  

  

 Bedankt en tot ziens! 

 

 Robbert 

Bestuurshoek 

Terug naar home 
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Datum 5 oktober 2016 

Plaats  Clubhuis Triton Basisweg 3 

Aanvang 20:00 uur 

 

Agenda  

 1. Opening en mededelingen 
2. Ingekomen stukken 
3. Verslag ALV 17-02-2016 
4. Goedkeuring wijziging statuten 
5. Jaarverslagen commissies 
6. Financieel halfjaarverslag 2016 
7. Verslag kascommissie 
8. Verkiezing Bestuur: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pauze 

 

 9. Vaststelling begroting seizoen 2016/2017 
10. Vaststelling Contributies seizoen 2016/2017 
11. Badwater 
12. Verkiezing kascommissie 
13. Vooruitblik seizoen 2016/2017 
14. Rondvraag & Sluiting 

Algemene Ledenvergadering 

Aftredend  Robbert Snel, niet herkiesbaar 
Aftredend Jeroen van Vliet, niet herkiesbaar 
Kandidaat Melissa Costello, voor waterpolo 
 
Kandidaten voor een functie binnen het bestuur kunnen zich  beschikbaar stellen t/m de vergadering.  
Stemming zal schriftelijk plaatsvinden. 
De stukken kunnen opgevraagd worden bij de Secretaris via info@triton-weesp.nl. 

Op woensdagavond 5 oktober wordt de Algemene Ledenvergadering (ALV) van WZ&PC Triton gehouden. 
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Nieuws en mededelingen 

Sinds september verwelkomen wij als nieuw lid: 

 

 Marcel  Koenders  

 David  Kappe  

 Britt Wijnand  

 Wieke van Stuivenberg  

 Stefan  Dongen  

 Casper van der Linden  

 

 

 

 

 

 

 

 

De Flits van oktober verschijnt in week 43   

De kopij hiervoor kunt u tot uiterlijk zaterdag 22 oktober uitsluitend sturen naar: redactie@triton-weesp.nl.  

 

 

 

 

Terug naar home 
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Watervolleybal 
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Verenigingenmarkt en Demo zwemmen 
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• Sept/Okt :  Deen Actie 
Vanaf 19 september kunnen er weer muntjes gespaard 

worden  voor onze club, zullen we dit jaar FC Weesp verslaan 
en er met de eerste prijs vandoor gaan? 

Allemaal boodschappen doen bij de Deen!!! 
 

• 1 oktober:  Grote Clubactie 
Boekjes worden uitgedeeld. Ben jij dit jaar de beste 

lotenverkoper?? 

Evenementen agenda 
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Beste zwemmers van Triton (en ouders van zwemmers van Triton), 

 

Deze week worden de boekjes met loten voor de grote clubactie aan de kinderen t/m 12 jaar uitgedeeld.  

De loten mogen verkocht worden vanaf zaterdag 1 oktober.  

Voor de beste 3 verkopers hebben we een prijsje, dus probeer zoveel mogelijk loten te verkopen.  

Verdere informatie vind je voor in je lotenboekje. 

 

Lever je boekje voor 1 november in bij een van de trainers of bij de baddienst (zaterdag). De trainers kunnen  

het boekje in de brievenbus in het clubhuis inleveren of aan een van de commissie leden geven van de CEC. 

 

Mocht je geen lotenboekje hebben gehad, omdat je deze week niet bij zwemmen bent geweest, of als je  

boven de 12 jaar bent, vraag dan nog om een boekje als je wel wilt verkopen.  

Je kan ook altijd om een extra boekje vragen.  

  

Veel succes met de verkoop. 

De evenementencommissie. 

 

Grote Clubactie 2016 

Terug naar home 
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Clubhuis nieuws 

Deze zomer is er hard gewerkt aan het clubhuis. We zijn al een tijdje bezig geweest met de 
voorbereidingen en het financiële plaatje moest natuurlijk ook eerst rond zijn voordat er gestart 
kon worden. Gelukkig was dit het geval en kon er begin juli gestart worden met de sloop van de 
oude bar. Twee maanden lang is er door verschillende mensen heel wat uren werk verzet in het 

clubhuis. 
 

 Op 3 september werd het clubhuis weer geopend en konden alle leden een kijkje nemen en een 
borrel komen drinken. Het resultaat is geweldig. We hebben ervoor gezorgd dat het clubhuis 

meer eenheid uitstraalt en een warm en 
 huiselijk gevoel geeft. 

 
 Ik ben enorm trots op alle mensen die hun bijdrage  

hebben geleverd aan deze verbouwing,  
maar in het bijzonder op Richard Overmars.  

Richard heeft ontzettend veel maar vooral prachtig werk geleverd,  
wij zijn hem daar enorm dankbaar voor. 

Mariëlle Joukes 
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Het “oude” Clubhuis 
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Verbouwing 
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Het “nieuwe” clubhuis 

Terug naar home 
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Na een periode van een aantal jaren dat Triton geen dames team(s)  

had(den) is er in begin van 2014 een kleine aanzet gedaan om hier  

verandering in te laten komen. Mattie Dapper heeft dit initiatief  

genomen en zij is ook gelijk gaan trainen op de dinsdagavond. Ik zag in  

het Weesper Nieuws een oproep om (weer) te gaan waterpoloën bij  

Triton en ben gelijk met Mattie mee gaan trainen. Esther Putter en  

Jolanda Ottenhof speelden in een damesteam bij de Snippen en hebben  

zich over laten schrijven naar Triton. Annelies Pruik had er ook wel weer  

zin in en een 3-tal jonge dames vanuit het wedstrijdzwemmen (Melissa  

Costello, Annemieke en Marieke de Rooij) zijn toegevoegd aan ons  

team. Voor wij het seizoen van start zijn gegaan hebben we nog een  

bespreking gehouden, schrijven wij ons in met 8 dames (is wat weinig),  

maar ons motto was als wij dat nu niet doen komt er nooit meer wat  

van. Onze vaste training was op dinsdagavond en er was de  

mogelijkheid om donderdags met de heren mee te trainen.  Zelf in de  

zomerperiode hebben enkele van ons doorgetraind in de Vecht en met  

een groepje dames hebben wij op de verenigingenmarkt in Weesp ons  

gepromoot. 

 

Het seizoen 2014-2015 begon met zeer veel wedstrijden verliezen, soms  

wel met 20-0. Soms met zijn 8-en, soms met zijn 7-en maar ook  

regelmatig met 5 of 6 dames. Gedurende het seizoen zijn wij echter  

steeds meer op elkaar ingespeeld geraakt (met ieder zijn eigen 

specialisme) en wij hebben altijd zeer veel plezier met elkaar.  

 Er stond een wedstrijd op het programma en ik wist: we zijn  

 met zijn 6-en en kwam Patricia van Arnhem tegen in de  

 supermarkt en heb haar gevraagd of zij mee wilde doen. Daar had  

 ze wel zin in zij is onze keepster geworden en is gelijk ook fanatiek  

 gaan (keepers) trainen.  Wij hebben een coach gekregen in de  

 vorm van Rick van Vliet. In februari is Astrid Oudejans toegevoegd  

 aan ons team en ook zij is gelijk fanatiek gaan trainen.  

 

 Wij zijn in ons spel enorm gegroeid en zijn veel beter op elkaar  

 ingespeeld en hebben het seizoen afgesloten met een wedstrijd  

 gelijk spel en een overwinning (al was dit omdat de tegenpartij  

 niet kon, ze hadden maar 5 speelsters en vonden dat te weinig…?! 

 

 Vanuit de waterpolocommissie kwam er een mailtje voorbij met  

 toernooien waar wij mogelijk naar toe konden gaan. Hier hebben  

 wij gretig gebruik van gemaakt. Op 27 mei vertrok ik met Patricia,  

 Marieke en, heel belangrijk, de tent naar Nijmegen. Na het  

 opzetten van de  tent en wat borrelen bij de tent op naar de  

 feesttent. Heel gezellig daar en kennis gemaakt met andere teams.  

 Zaterdag ochtend kwam Esther en de “gelegenheidsdames” Sylvia  

 en Lisette. 

Een dames waterpolo-update! 
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Met 6 dames spelen en een extra (inval) dame of heer is snel geregeld.  

Zaterdagavond hebben Marieke en Lisette ons weer verlaten wegens  

andere verplichtingen en kwam Melissa naar ons toe gereden.   

Zaterdagavond een heerlijke BBQ, een gezellig samenzijn voor de tent  

van een herenteam uit Gouda en op naar de feest  tent waar de voetjes  

van de vloer konden. Zondag heeft Mattie zich bij ons gevoegd en  

hebben we nog wat wedstrijden gespeeld. Het spelen was zwaar, heel  

zwaar! We hebben alles dik verloren, het water was ook niet warm, de  

hottub echter wel en er was zelf een massage service aanwezig. Een  

geslaagd weekend. 

 

Gedurende de zomervakantie hebben enkele van ons nog getraind in de  

Vecht en zaterdag 20 augustus was het op naar Winterswijk.  Een  

toernooi in een prachtig opgeknapt strandbad! Annelies, Astrid, Esther,  

Mattie en voor deze gelegenheid Sandra Overmars en ondertekende  

hebben heerlijk waterpolo gespeeld en veel  plezier gehad. Het weer  

was zeer goed, het water was wel koud, zondag ochtend kregen we zelfs  

koffie voordat wij het water in gingen! Het toernooi was gezellig  

kleinschalig, de BBQ zaterdagavond was heerlijk en het feest was naast  

het strandbad en was al om 1 uur afgelopen. Een enkeling is nog  

Winterswijk in geweest, anderen hebben heerlijk geslapen.  

 Zondag weer poloën en wij hebben zelfs de 3e prijs behaald.  

 Helaas was er geen prijs, maar werd en wel een extra liedje voor  

 ons gespeeld, wij hebben genoten van waterpoloën met Doe Maar  

 op de achtergrond en voor de wedstrijden  hebben we heerlijk  

 mee gedanst om warm te worden, dat werd beloond.  

 

 Na dit toernooi was er wederom de verenigingenmarkt waar we  

 dit keer veel namen verzameld hebben van dames die mogelijk  

 interesse hebben in waterpoloën. De trainingen zijn weer  

 begonnen met een ervaren trainer, Martijn Putter traint zowel de  

 dames als heren op dinsdag en doet dat zeer plezierig en fanatiek.  

 Onze coach voor de (thuis) wedstrijden is Willem Herdersscheer. 

 

Een dames waterpolo-update! 
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Onze 1e wedstrijd stond zaterdag 10 september maar deze wedstrijd  

hebben wij helaas af moeten zeggen wegens onvoldoende dames.  

 

Zaterdag 17 september was het op naar Amsterdam voor de wedstrijd  

tegen de Dolfijn. Een (voltallig) team van 7 dames die zich met ieder  

zijn eigen specialisme zich fantastisch heeft ingezet en daar was de  

uitslag dan ook naar, 8-4. Weliswaar verloren maar zeer goed gespeeld, 

Patricia heeft vele strafworpen tegen gehouden, Marieke zwemt bij  

ons voor de bal en deed dit weer super, Annemieke de Rooi kan het  

hardste schieten van ons allemaal en heeft een prachtig doelpunt  

gemaakt. Annelies en Mattie laveren van de verdediging naar de  

aanval en plaatsen zeer goed aan (of breken zelf door), Astrid, Esther  

en ik liggen veelal voor en wisselen de midvoorpositie af…. 

Inmiddels hebben wij een aanmelding voor nog een extra dame,  

Jolanda Oudejans. Aanstaande zaterdag spelen wij in Almere. Op naar  

een volgend seizoen.  

 

Heb je zin om te komen waterpoloën of ken je iemand die dit leuk  

(zou) vinden, wij trainen op dinsdag van  

20:30 tot 21:30 en donderdag van 20:45  

tot 21:45. Ervaring in zwemmen en / of  

waterpolo is niet nodig,  

 Hierbij draag ik de pen over aan Marieke de Rooij.  

 Tot ziens in het zwembad!  

 

 Aanvoerster Annemieke Bijleveld 

 

 Wist u dat: 

• Esther plotseling een volwassen dochter had in Nijmegen; 

• Zij haar dochter toch maar even uit de feesttent ging halen toen 
bleek dat ze niet in de tent lag te slapen; 

• Wij een zeer gezellig, gemêleerd team hebben; 

• Wij vaak na afloop met elkaar nog wat drinken; 

• Wij inmiddels een team badpak hebben; 

• De witte wijn het erg goed doet bij ons op de Triton BBQ; 

• Wij op de tafel dansen in het Helletje; 

• Melissa zeer goed is in een coach regelen; 

• Wij soms aan het einde van het seizoen trainen  op het terras van 
de Golfbaan; 

• Annelies zeer weinig traint, maar met de “Vecht”trainingen altijd 
present is; 

• Er zelfs een bagageservice was in Winterswijk; 

• Wij in Nijmegen nog even hebben meegespeeld met de heren uit 
Gouda; 

Een dames waterpolo-update! 

Terug naar home 
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Afscheid Jeffrey 

In juli hebben wij afscheid genomen van onze zwemmer  

Jeffrey. Hij gaat nu studeren en heeft daardoor niet zo veel  

tijd meer om te zwemmen. Jeffrey heeft bij zijn laatste les  

lekkere cakejes uitgedeeld. We wensen Jeffrey natuurlijk heel  

veel succes met zijn studie!  

 

Borstcrawl 

De zomervakantie is weer voorbij en we mochten weer lekker  

gaan zwemmen! In de maand September zijn wij met de  

zwemmers bezig  geweest met de borstcrawl.  

In deze maand hebben we geoefend met alleen onze benen,  

armen en de hele slag. Daarnaast hebben we met sommige  

zwemmers ook het borstcrawlkeerpunt geoefend. Hierbij is  

de ene zwemmer de koprol aan het oefenen. De andere  

oefent al de koprol tegen de muur om het in te zetten.  

Dit ging allemaal weer super goed en iedereen deed goed zijn  

best!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Groetjes, Carine 

Zwemmen met een beperking 

Terug naar home 
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Start seizoen 2016-2017  

September, traditie getrouw een erg drukke maand! Het nieuwe  

zwemseizoen is weer begonnen met veel leuke (promotie)  

evenementen voor onze Club! We begonnen natuurlijk met de  

verenigingenmarkt en de demonstraties in de Kom van Weesp tijdens  

Sluis & Bruggenfeest. Hier hebben jullie als wedstrijdzwemmers laten  

zien hoe snel jullie kunnen zwemmen en wat voor een enthousiaste  

club we zijn! Daarna moesten wij ons weer voorbereiden op het leukste  

weekend van het jaar: TRAININGSWEEKEND! En als afsluiter van deze  

maand hebben we nog de zwemvierdaagse. 

  

Natuurlijk hoop ik dat jullie allemaal weer fris en vol energie aan het  

nieuwe seizoen gaan beginnen. Tijdens het trainingsweekend was al  

duidelijk dat we weer als een hecht TEAM van start gaan en dat we alle  

energie gaan geven om dit seizoen toe te trainen naar vele mooie  

prestaties. Ook dit seizoen gaan we proberen met de competitie onze  

plaats van vorig seizoen vast te houden of zelfs te verbeteren. Dat alles  

kan natuurlijk alleen als we er weer met zijn allen voor gaan!  

 

Dit jaar zijn er een aantal wijzigingen doorgevoerd door de KNZB met 

 betrekking tot de wedstrijden. De commissie is hier de afgelopen tijd  

erg druk mee geweest en we zullen jullie hierover binnenkort nadere  

toelichting geven. 

 

 

  

 Het trainers-team is dit seizoen wat gewijzigd: Marit is gestopt als  

 trainster, maar zal nog wel blijven zwemmen. Nicky is gestopt met  

 zwemmen, maar geeft inmiddels training op dinsdag. De trainers  

 hebben er weer veel zin in en hebben de trainingen weer  

 afgestemd op de (gewijzigde) wedstrijden.  

  

 Om je lichaam voor te bereiden op de wedstrijden en om er voor  

 te zorgen dat je nieuwe persoonlijke records kan zwemmen is het  

 wel noodzakelijk dat je alle trainingen aanwezig bent. Daar hoort  

 ook de zondagochtend training bij! Het is al heel vaak gezegd,  

 maar toch ga ik het weer herhalen: Als je niet bij een training  

 aanwezig kunt zijn, dan ontvangen wij (de trainers) graag een  

 afmelding. Dat kan op verschillende manieren, dus dat hoeft geen  

 belemmering te zijn.  

  

 Ik kijk alweer uit naar de wedstrijden die gaan komen en de mooie  

 prestaties die jullie zullen gaan neerzetten. Alle trainers zijn trots  

 op de resultaten welke jullie afgelopen seizoen hebben neergezet  

 en dat mogen jullie zelf ook zijn. Dit seizoen gaan we proberen op  

 te trainen naar een hoger niveau, zodat jullie ook dit jaar weer  

 veel persoonlijke records kunnen zwemmen!  

  

 Tot in het zwembad,     Remco Joukes  

 

  

 

Commissiepraatje 
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Demozwemmen in de Kom 

Op zaterdag 27 augustus hebben de wedstrijdzwemmers weer een demonstratie gegeven in de Kom! Er werden 
verschillende estafettes gezwommen. Het was prachtig weer en er was veel belangstelling! Hier een foto-impressie: 
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☺ We dit jaar van 16 – 18 september weer op trainingsweekend zijn 
geweest? 

☺ Er dit jaar weer heel veel nieuwe wedstrijdzwemmers meegingen 
op trainingsweekend? 

☺ Dit Anouk, Wieke, Fabienne, Tara, Britt, Thias, Stefan, Steven 
Casper, Niels K., Eros en Iris B. waren? 

☺ De gemiddelde leeftijd vergeleken bij vorig jaar hierdoor met 2,5 
jaar naar beneden is gegaan…. 

☺ Er dit jaar veel dubbele namen waren: 3x Iris, 3x Tim, 2x Niels, 2x 
Nienke, 2x Lianne en 2x Amber? 

☺ Dat sommige kinderen bagage mee hadden alsof ze 5 weken op 
vakantie gingen? 

☺ Dat we daardoor te laat vertrokken omdat niet alle bagage in de 
bus paste? 

☺ We daarom voor volgend jaar aan iedereen vragen om geen 
koffers mee te nemen? 

☺ We dit jaar naar dezelfde locatie zijn gegaan  als vorig jaar? 

☺ We de locatie daarom geheim hebben gehouden? 

☺ We vrijdagavond niet direct bij het kamphuis gebracht werden? 

☺ We ergens gedropt werden en met aanwijzingen en opdrachten 
het kamphuis moesten vinden? 

☺ Alle groepen de weg wisten te vinden? 

☺ De ouderen daarna buiten op het veld nog spellen gingen doen? 

☺ Zij met een grote hamer samen een bal moesten verplaatsen? 

☺ De minoren eerst nog wat gingen drinken en daarna naar bed 
moesten? 

☺ De minioren niet wilden slapen en aan het keten waren? 

☺ En enkele minioren de hele nacht wakker wilden blijven? 

☺ De leiding dit geen goed idee vond? 

☺ Iris B. eigenlijk bij de groten hoorde,  maar omdat ze voor het eerst 
mee ging, toch koos voor  de minioren? 

☺ Iris O. een hele grote zak pepernoten mee had? 

☺ We een eigen kussen mee moesten nemen? 

☺ Kaylee zelfs na 4 berichten toch haar kussen vergat? 

 

☺ We zaterdag al heel vroeg, namelijk om 6.30 uur gewekt werden? 

☺ Tim F. dit jaar mee ging als leiding? 

☺ Hij als eerste om 5.30 uur op stond, terwijl hij vroeger als 
deelnemer altijd het laatst uit zijn bed kwam? 

☺ De minioren zaterdag (na Tim) als eerste wakker waren … en 
zondag als laatste? 

☺ We zaterdagochtend meteen gingen sporten (piepjestest)? 

☺ De piepjestest dit jaar maar heel kort duurde? 

☺ We daarna gingen ontbijten? 

☺ We na het ontbijt spullen moesten pakken voor de spellenronde? 

☺ Iedereen een bidon met water mee moest nemen? 

Trainingsweekend 2016 

Wist u dat ….. 
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☺ We spellen gingen doen op de zandvlakte van de Loonse en 
Drunense duinen? 

☺ Iris B. niet van zandvlakten houdt, omdat je dan zand in je 
schoenen krijgt? 

☺ We ook een zware jerrycan moesten mee sjouwen naar de 
zandvlakte? 

☺ Hier uiteindelijk niets mee gedaan werd? 

☺ We op de zandvlakte drie spellen gingen doen? 

☺ Dit Ariël, Wirwar en Lord of the Rings waren? 

☺ Bij het spel Ariël iedereen onder een net moest doorkruipen? 

☺ Sommigen dit rennend deden en daardoor vast kwamen te zitten? 

☺ Onder andere Nick steeds met zijn broek vast zat in het net? 

☺ Dit euvel met ducttape zo was opgelost? 

☺ Casper van Margot heeft gewonnen (maar de bocht niet helemaal 
juist had genomen)? 

☺ De meesten het spel Ariël heel vermoeiend vonden? 

☺ Dit de bedoeling was? 

☺ Wieke 5 kilometer kan lopen in 100 passen? 

☺ Thias heel sterk is? 

☺ Iris S. dit weet, omdat zij op de zandvlakte met haar neus in het 
zand werd geduwd? 

☺ We bij het spel Wirwar binnen elk team twee verhalen moesten 
doorgeven? 

☺ De verhalen gingen over onze zwemvereniging Triton en de 
Olympische Spelen? 

☺ Er aan het eind soms hele andere zinnen opgeschreven werden? 

☺ De Wirwar zin volgens team Paars ging over de Paralympische 
Spelen? 

☺ De zinnen over Triton op de volgende pagina staan? 

☺ We bij Lord of the Rings met een ring langs een touw een parcours 
moesten afleggen? 

☺ We daarna punten konden verzamelen door met een ring op een 
bord te gooien? 

☺ Voor het eerst iedereen het spel van Louis begreep? 

☺ We blij waren dat we geen boomstammen hoefden te slepen in 
het bos? 

☺ We bij alle spellen punten konden verzamelen? 

☺ We niets snapten van alle cijfertjes en lettertjes die we hierbij 
kregen? 

☺ We na de spellen op de zandvlakte weer terug reden naar het 
kamphuis? 

☺ Remco, Pascal, Jasper en Tim T. in de tussentijd een 55 meter 
lange stormbaan en waterglijbaan hadden opgehaald, uitgerold en 
opgezet? 

Trainingsweekend 2106 

Wist u dat ….. 
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Trainingsweekend 2016 
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Trainingsweekend 2016 
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☺ We deze stormbaan en glijbaan konden huren dankzij de 
opbrengsten van de Deen-actie? 

☺ Wij helemaal gek werden van enthousiasme toen we de 
stormbaan en waterglijbaan op het veld zagen staan? 

☺ Wij er nog niet meteen op mochten, maar eerst moesten lunchen? 

☺ De leiding stiekem tijdens de lunch de baan ging uitproberen? 

☺ We na de lunch dan eindelijk naar het veld met de stormbaan 
mochten? 

☺ Alle middagspellen in het teken van water stonden? 

☺ Het thema van het trainingsweekend dit jaar “Passie voor water” 
was? 

☺ Naast de stormbaan en de buikschuifglijbaan er nog drie andere 
waterspellen waren? 

☺ We bij deze spellen rietjes water in een emmer moesten legen, 
een natte spons met de voeten moesten doorgeven en bekertjes 
water achterste voren moesten doorgeven? 

☺ We bij alle spellen heel nat werden? 

☺ Dit niet erg was omdat het zonnetje lekker scheen? 

☺ Iedereen vast bleef zitten in de glijbaan van de stormbaan? 

☺ Jordi en Richard achterste voren over de stormbaan zijn gegaan? 

☺ Jordi uit zijn zwembroek is gescheurd? 

☺ Er ook een lange buikglijbaan was? 

☺ Het badje aan het eind van deze glijbaan heel koud was? 

☺ Iedereen wel een schaafplek overhield aan de buikschuifglijbaan? 

☺ Het rietjesspel bij Tim F. heel verwarrend was? 

☺ Mariëlle dit heel frustrerend vond? 

☺ Het rietjesspel daarna bij Jessica wel duidelijk werd? 

☺ Je goed moest opletten waarmee je bonuspunten en een hint kon 
verdienen? 

☺ Dit was hoe vaak de jongste heen en weer liep? 

☺ De stormbaan echt een spektakel was? 

☺ Je er flink moe van werd? 

☺ Dit ook de bedoeling was? 

☺ We in de middagpauze weer een high tea hadden? 

☺ Er weer ontzettend veel lekkere dingen waren? 

☺ We na alle spellen een code moesten kraken met alle letters en 
cijfers die we bij de spellen konden verdienen? 

☺ Het heel moeilijk was om de code te kraken? 

☺ Je daarbij eerst moest weten dat de T nummer 1 was volgens de 
code? 

☺ Bijna alle groepen de code wisten te kraken en het antwoord goed 
hadden? 

☺ Alleen Lianne V. niet wist dat Jennifer al 25 jaar mee gaat met het 
trainingsweekend? 

☺ We na het kraken van de code nog even op de stormbaan 
mochten? 

Trainingsweekend 2016 

Wist u dat ….. 
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☺ We de stormbaan daarna helaas toch weer moesten opruimen? 

☺ De afzonderlijke onderdelen van de stormbaan elk 450 kilo 
wogen? 

☺ We bij het opruimen gelukkig hulp kregen van de eigenaar die een 
vorkheftruck had? 

☺ Hij de zware onderdelen zo in de vrachtwagen tilde? 

 

☺ We daarna weer heerlijk gingen eten? 

☺ Er vooraf nog even stress was bij Sandra en Joke? 

☺ Tim en Tim hadden gezegd dat ze de kippen vergeten waren? 

☺ Er wel heel veel tomaten waren voor tomatensoep? 

☺ Jessica daarom haar staafmixer had meegenomen? 

☺ We uiteindelijk zoals gewoonlijk toch heerlijke kippensoep gegeten 
hebben?  

☺ Er daarna shoarma op het menu stond? 

☺ We met z’n allen in totaal 16 kilo shoarma hebben gegeten? 

☺ Wil, de moeder van Pascal, weer overheerlijke KNOFLOOKSAUS 
had gemaakt? 

☺ Tim F. een goede keukenprinses is? 

 

☺ De minioren na het eten aan hun avondspel begonnen? 

☺ Dit spel bestond uit kwartetten in het donkere bos? 

☺ Er bij dit spel 24 minioren met een rood lampje door het bos 

renden? 

☺ Ze hierbij in groepjes heen en weer liepen om een kwartet te 
vinden? 

☺ Dit nog best lastig was? 

☺ Elk groepje uiteindelijk toch 1 of 2 kwartetten had? 

☺ De minioren daarna nog wat gingen eten en drinken in het 
kamphuis? 

☺ Sommigen omvielen van de slaap, maar niet naar bed wilden? 

☺ Ze deze avond toch allemaal heel snel sliepen? 

☺ Tjalling dit jaar netjes in zijn is blijven liggen 

☺ Thias op vrijdag voor het slapen gaan nog zijn Donald Duck kon 
lezen, maar dit zaterdagavond niet meer haalde? 

☺ Enkele minioren graag het nachtspel-filmpje van de ouderen 
wilden zien? 

☺ Dit helaas niet mocht van Jessica? 

 

☺ Het filmpje voor het nachtspel toch wel heel eng was... toch Anna 
en Iris S.? 

☺ De ouderen na het filmpje het donkere bos in gingen? 

☺ Ze daar moesten oplossen wie de moordenaar was, waar de 
moord was gepleegd en met welk moordwapen? 

☺ Jaro iedereen heel hard kon laten schrikken? 

☺ Iris O. heel erg bang was en Kaylee totaal niet (haha)? 

☺ Louise ook helemaal niet bang was?  

Trainingsweekend 2016 

Wist u dat ….. 
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☺ Kaylee en Louise de hele groep kwijt waren? 

☺ Ze toen helemaal in paniek hun groep gingen zoeken?  

☺ Ze door hun groep in de maling waren genomen? 

☺ Hun groep zich verstopt had achter een boom? 

☺ De groep van Mariëlle en Jennifer verkeerd was gelopen? 

☺ We daarna ook wat lekkers gingen eten en drinken in het 
kamphuis? 

 

☺ We de volgende ochtend weer vroeg gewekt werden? 

☺ Marieke de leukste wekker had? 

☺ Dit een emmertje water was? 

☺ Marit door Eddie gewekt werd? 

☺ Reggie de wekkers altijd zo leuk vindt? 

☺ Mila en Esmee al wakker waren voor de wekker? 

☺ Zij de trainers gingen laten schrikken die hen wakker zouden 
maken? 

  

☺ We daarna meteen gingen ontbijten? 

☺ We na het ontbijt ieder ons eigen lunchpakketje moest maken? 

☺ Senne ook zijn bord in het zakje van het lunchpakket wilde doen?  

☺ Richard en Thom een challenge deden om een glas karnemelk in 
één keer leeg te drinken? 

☺ Zij dit niet lekker vonden? 

  

☺ We toen onze tassen moesten inpakken? 

☺ Joke en Sandra de tas van Marcel hebben ingepakt? 

☺ We daarna aan oud-Hollandse spelletjes begonnen? 

☺ Dit “Iemand is hem, niemand is hem”, “Paaltjesvoetbal”en “Kat en 
muis tikkertje” waren? 

☺ Kaylee haar vlaggetje niet kon vinden? 

☺ Lars Nick heeft omgekegeld met tikkertje? 

☺ Senne van zijn vader heeft leren opdrukken? 

☺ Amber J. moest opdrukken omdat ze geen spierpijn had? 

 

☺ We tussendoor nog een pauze hadden? 

☺ We daarbij de restjes mochten opmaken van de high tea? 

☺ Alles daarna helemaal op was? 

 

☺ We tijdens de lunch eerst onze eigen gesmeerde broodjes gingen 
opeten? 

☺ We daarna ook de shoarma nog opgemaakt hebben? 

Trainingsweekend 2016 
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☺ We na de lunch naar het Golfbad in Oss gingen? 

☺ We daar vorig jaar ook hebben gezwommen? 

☺ Er in het zwembad een grote opblaaskrokodil was? 

☺ Thias, Casper en Stefan iedereen van de krokodil duwden? 

☺ Margot niet op de krokodil kon klimmen? 

☺ Er ook drie glijbanen waren? 

☺ De blauwe glijbaan heel steil was? 

☺ Anna, Iris S., Richard, Jordi en Thom met banden over de kop 
gingen in de glijbaan? 

☺ De nieuwe zwemmers al snel door hadden dat Triton iets meer 
mag in de glijbaan? 

☺ Caroline prachtige sprongen heeft gemaakt van de hoge 
duikplank? 

☺ Paul voor een goede duik eerst zijn zwembroek uit moest doen? 

☺ Sommige mensen heel lang in het Turkse stoombad zaten? 

☺ Stefan alleen maar doucht op maandag? 

☺ Sommige minioren in het zwembad konden uithuilen bij Opa 
Marcel? 

☺ We om vier uur gingen aankleden? 

☺ Eros de meidenkleedkamer in liep? 

 

☺ We na wat drinken, koekjes en een zakje chips weer richting  
Weesp zijn vertrokken?  

☺ We iets na zessen weer luid toeterend bij het clubhuis 
aankwamen? 

 

☺ We Remco, Jasper, Pascal, Tim T., Tim B., Tim F., Caroline, Jessica, 
Sandra, Paul, Louis, Marcel, Frans en Joke heel hartelijk willen 
bedanken? 

☺ Iedereen het weer een superleuk trainingsweekend vond? 

☺ Sommigen volgend jaar wel een trainingsweek willen i.p.v. een 
trainingsweekend? 

 

☺ De datum voor het trainingsweekend van volgend jaar ook alweer 
vast staat? 

☺ Dit van 15 – 17 september 2017 is? 

☺ Jullie deze datum dus vrij moeten houden? 

☺ Er op de volgende pagina nog een hele leuke groepsfoto staat? 

☺ Marcel dit jaar al deze prachtige  foto’s heeft genomen? 

☺ Er binnenkort nog veel meer foto’s op de website worden gezet? 

☺ Er nu echt een eind aan dit verslag komt? 

 

Wist u dat….. 

Wist u dat ….. 
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Persoonlijke zwemtraining tips voor openwater wedstrijden 

Omdat ik al jaren de ALS Stichting steun, heeft het bestuur van deze  

Stichting mij dit jaar gevraagd om wat tips te geven voor de deelnemers  

aan de Amsterdam City Swim, die dit jaar met 2.060 meters op 11  

september plaats vond. Deze tip zijn met name bedoeld voor de 35  

plussers omdat het vooral gaat over het in stand houden van onze  

spiermassa die na je 30ste met 1% per jaar afneemt. De tips over  

stroming gelden voor elke buiten wedstrijd. Openwater stroomt  

namelijk altijd. Als je tegen de stroom zwemt, zoek, zoals Sharon in Rio,  

de kant op  en zwem met de terugstroom mee. Indien je met de stroom  

zwemt, zoekt koud water op en blijf daar lekker tempo draaien.  

 

Ondanks al deze tips, ben ik er helaas niet in geslaagd om mijn 10de plek  

van 2015 vast te houden. Ik ben dit jaar 19de geworden. Het was heel  

erg druk in de grachten met bijna 3.000 zwemmers en er werd in mijn  

kopgroepje veel geduwd, getrokken en geslagen om er alles te doen om  

van Ferry Weertman te winnen.  

 

Lees, train en geniet! 

Eric van ’t Hoff, maandagavond master-zwemmer 

 

 

 

 

 Tip 1: zwemslag  

 Trek niet alleen veel baantjes om de juiste techniek en conditie te  

 ontwikkelen maar let vooral op de lengte van jouw zwemslagen.  

 Zwemmen is water naar je toetrekken en water van je afduwen en  

 hoe verder je het water naar je toetrekt en weer wegduwt, hoe  

 beter je over het water zal glijden. 

  

 Tip 2: trek – end duwspieren 

 Train in een sportschool je brede rugspieren voor het versterken  

 van jouw trekkracht en beide triceps, voor het makkelijker kunnen  

 wegduwen van water. Je zult merken dat je slagen hierdoor 

 ook langer worden.  

  

 Tip 3: trek – core spieren 

 Train je buik- en rugspieren om te zorgen dat je benen hoger in het  

 water liggen en dus ook minder water hoeven weg te duwen.  

  

 Tip 4:  lichaamsgewicht 

 Elke kilo minder gewicht betekent dat je hoger op het water ligt en  

 minstens 1 procent sneller zult zwemmen. Gewicht is dus jouw  

 grootste vijand. Stop twee weken vooraf met het drinken van  

 alcohol en het eten van alles waar suiker in zit. Met zo’n Spartaans  

 dieet kun je tot 3 kilo kwijt raken en dus sneller de eindstreep  

 bereiken! 

Tips voor openwater wedstrijden  
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Tips voor openwater wedstrijden  

Tip 5:  wetsuit 
Kies voor een full body wetsuit, deze geeft meer drijfvermogen en  
verhoogt je snelheid met minstens tien procent.  
 
Tip 6: stroom tegen 
Tot de Magere Brug zwem je tegen de stroom in. Probeer zoveel mogelijk  
in de slipstream van andere deelnemers te blijven zodat je met hun 
stroom meegezogen wordt. Je kunt er ook voor kiezen om langs de kades 
te zwemmen waar het water warmer is en minder hard stroomt. Na het 
keren bij de Magere Brug heb je de stroom mee, blijf dan lekker koud in 
het midden zwemmen en zet een sprint in tot aan de finish. 
  
Tip 7: spierkramp 
Vermijd koffie op de ochtend van de wedstrijd. Koffie onttrekt vocht aan 
je lichaam en remt de toevoer van bloed naar jouw spieren. Neem 
desnoods een extra portie magnesium. 
  
Tip 8: warming-up 
Draai warm voordat je de gracht induikt. Hierdoor raken je spieren goed 
doorbloed en leveren meteen kracht. Vergeet ook niet dat zwemmen niet 
betekent dat je geen vocht zult verliezen. 
Drink dus minstens 1 liter water voor de start! 
  
Ultieme tip 
Gooi na afloop alle remmen los en geniet van de after-swim party door 
heerlijk te genieten van de pasta, kroketjes, chips en vele biertjes!  
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Medailleplek bij 6,5km Bosphorus Swim 

Zondag 24 juli, net een week na de Militaire coup in Turkije, heb ik heerlijke genoten van de Bosphorus Swim waar elk jaar ongeveer 2.000  

zwemmers aan mee doen van bijna 60 landen. Omdat ik in 1960 er ben geboren en 13 jaar heb gewoond, ken ik Istanbul heel erg goed en was  

het voor mij dubbel bijzonder om er aan mee te doen. Dankzij het trainen bij de Triton Masters, ben ik na 6,5km als 2de geëindigd in mijn  

leeftijdscategorie van 55-59 jaar. Zie mijzelf op het podium met de Olympische ringen van het Turkse Olympische comité. De fout van de vlag zal  

ik helaas pas toen op de foto.  

 

Met mijn eindtijd van 01:01:35 heb ik de afstand overbrugt met meer dan 6 kilometer per uur waarmee ik een paar weken later makkelijk van  

Ferry Weertman in Rio had kunnen winnen. Sommige zeggen dat de Bosphorus met bijna 7 kilometer mee stroomt maar dat is natuurlijk  

helemaal niet waar.  De masters van Triton hebben de toekomst :-) 

  

Met hartelijke zwemgroeten, Eric van ‘t Hoff 

 

Bosphorus Swim 
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Wedstrijdkalender 

De wedstrijdkalender voor komend zwemseizoen staat alweer voor een heel groot deel vast.  
Zie hieronder en op de volgende pagina het overzicht van de wedstrijden voor zwemseizoen 2016-2017: 

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 
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Wedstrijdkalender 

Datum Waar Wedstrijd Voor wie? 

05-02 Hilversum Swimkick-Minioren 3 Minioren 

12-02 Bussum Competitie 3 Hele zwemploeg 

18-02 Heerenveen ZMC 6 Masters 20+ 

12-03 Almere-Poort Competitie 4 Hele zwemploeg 

19-03 Hilversum Minioren-Junioren 3 Minioren en Junioren 

26-03 Hoofddorp LAC 3 Geïnteresseerden 

26-03 Amersfoort ZMC 7 Masters 20+ 

02-04 Aalsmeer Swimkick-Minioren 4 Minioren 

09-04 Hoofddorp LAC 4 Geïnteresseerden 

09-04 Alkmaar ZMC 8 Masters 20+ 

4/7-05 Eindhoven NK Masters LB Masters 20+ 

07-05 Hilversum Minioren-Junioren 4 Minioren en Junioren 

20/21-5 Amsterdam Zomerkampioensch. Degenen met limiet 

21-05 Grootebroek ZMC 9 Masters 20+ 

27/28-5 Amsterdam Zomerkampioensch. Degenen met limiet 

3/5-06 Purmerend Pinkstertoernooi Geïnteresseerden 16+ 

10/11-6 Amsterdam Minioren Finales Minioren 

Terug naar home 
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Verjaardagen 

Terug naar home 

Oktober 

1 Pjotr van Veen 

2 Keano  Baart 

3 Francine  Sommer 
3 Ilse van Stuivenberg-Renzenbrink 

6 Marieke  Gorter 
7 Gerben van der Meer 
8 Robbert  Snel 
8 Marielle  Joukes 

14 Amelie van der Velden 

16 Luuk den Hartog 
17 Evelien van Drie 
22 Marion de Vries 
24 Tim van den Akker 

28 Pascalle  Snouck 


