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De Flitsen van Februari 2017  

 Nick Nederlands Kampioen  

 Save the date: Clubweekend 

 Triton blij met beamer  

 Mooie resultaten bij afzwemmen! 
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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 

Beste zwemmers, 

  

Inmiddels ben ik ruim 2 maanden onderweg als waarnemend voorzitter  

en geef hierbij even een indruk hoe ik het zelf ervaar. Uiteindelijk kan ik  

alleen voor mijzelf spreken en is het aan jullie om te beoordelen of ik  

jullie vertrouwen krijg om in de ALV van september voorzitter te worden 

 voor een periode van 3 jaar. 

 

Het bevalt mij goed en inmiddels ben ik bij een Waterpolo   

jeugdwedstrijd, dames- en heren wedstrijd geweest en ben daar even  

snel voorgelicht over de spelregels. Heel leuk en leerzaam en daarnaast  

een enerverend spelletje om te zien. De heren wilden mij al als  

mascotte, omdat zij na een lange periode een wedstrijd wonnen.  

Helaas voor hun gaat dat niet werken, aangezien ik bij de dames niets  

toevoegde. Voor de Waterpolo jeugd ligt er een mooie uitdaging omdat  

met de bal niets mis is, maar ohohoh er moet harder gezwommen  

worden. Dus trainen is het devies. Het bestuur probeert met een  

tijdelijke maatregel en in het nieuwe seizoen een structurele maatregel  

daar de faciliteiten voor te scheppen. 

 

 

 Ook het afzwemmen bij het Diplomazwemmen was leuk om te  

 bezoeken. De nieuwe commissie had daar zijn vuurdoop en bracht  

 het er goed van af. Natuurlijk kleinigheden daargelaten, die  

 ongetwijfeld bij een volgende keer opgelost worden.  

 Tegelijkertijd hebben we als vereniging afscheid genomen van een  

 aantal ervaren lesgevers, die om uiteenlopende redenen zijn  

 gestopt met het lesgeven. Wij zijn hen veel dank verschuldigd voor  

 hun inzet gedurende de jaren dat zij hun tijd hebben gegeven aan  

 onze vereniging. 

 

 Bij wedstrijdzwemmen zal ik zeker ook komen kijken, maar een  

 agendaprobleem stond dat nog even in de weg. Geweldig is het en  

 tegelijkertijd een uitdaging  om de groei tegen de klippen op mee  

 te maken van deze afdeling.  

 Daarnaast net in het WeesperNieuws gelezen de geweldige  

 prestatie van Nick Buitendijk als 3x Nederlands kampioen tijdens   

 de Jaargangfinales en  Nienke Verschuren met een knappe 6e  

 plaats bij de 100 mtr schoolslag. Als je praat over PR dan is dit het  

 wel. Zo in het nieuws komen kan de vereniging alleen voordeel 
brengen.  



WZ & PC Triton Flitsen ©2017 

 

Ook de inschrijving bij de NTB (Nederlandse Triatlon Bond) van onze 

nieuwe activiteit Jeugdtriatlon is een feit en daarmee kan er gewerkt  

worden aan een nieuwe dimensie voor de toekomst. 

 

Veel zaken te regelen en samen met de overige bestuursleden en  

commissies zal ik zeker aan de toekomst kunnen werken.  

 

Overigens ook geweldig dat wij in het clubhuis eerdaags een WiFi  

aansluiting hebben en dan komt er ook nog zomaar een lid de  

sponsoring aanbieden van een beamer en scherm. Werkelijk fantastisch  

dat Triton dit van een lid mag ontvangen! 

 

Leden schroom niet om mij aan te spreken met suggesties of als er iets  

dwars zit. Of ik het op kan lossen, kan ik niet beloven maar aandacht zal  

er zeker aan gegeven worden. 

 

Tjebbe Bosma  

waarnemend voorzitter 

 

Bestuurshoek 

Terug naar home 
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Nieuws en mededelingen 

Sinds  februari verwelkomen wij als nieuw lid: 

De Flits van februari verschijnt in week 13   
De kopij hiervoor kunt u tot uiterlijk zaterdag 25 maart  
uitsluitend sturen naar: redactie@triton-weesp.nl.  

Jacco Bolte (wedstrijdzwemmen) 

Max Ritt (wedstrijdzwemmen) 

Marlon Vasilache (wedstrijdzwemmen) 

Vigo Cudovan (zwemmen met een beperking en diplomazwemmen) 

Terug naar home 

mailto:redactie@triton-weesp.nl
mailto:redactie@triton-weesp.nl
mailto:redactie@triton-weesp.nl
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Triton is verschrikkelijk blij met de sponsoring van ons 

lid Eric van ‘t Hoff in de vorm van een beamer voor  

het clubhuis!  

 

Er moet nog even gezorgd worden dat  

de elektra goed geregeld is voordat de beamer 

 opgehangen kan worden, maar zeker is dat Triton  

er heel veel plezier van zal hebben! 

 

Eric, bedankt! 

Een beamer voor het clubhuis! 

Terug naar home 
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19/20/21 mei 

Evenementen agenda 

Clubweekend 

Voor alle leden van Triton  

geboren in 1999 of later  
 

Meer informatie volgt 

Terug naar home 
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De commissie stelt zich voor 
Ik ben Karin Costello en sinds een aantal maanden lid van de commissie  
diplomazwemmen. Daarnaast ben ik ook op andere vlakken actief voor  
Triton. Zo draai ik ook baddiensten voor de afdeling diplomazwemmen,  
fungeer ik als tijdwaarnemer/keerpuntcommissaris voor de afdeling  
wedstrijdzwemen en maak ik deel uit van de redacie van de Triton  
Flitsen, onze mooie digitale nieuwsbrief die u nu zit te lezen.   
  
Als iemand mij 30 jaar geleden voorspeld zou hebben dat ik anno 2017  
een actieve rol zou spelen bij een zwemvereniging, zou ik diegene hard  
uitgelachen hebben. Van huis uit  heb ik geen enkele binding met  
zwemmen en nog steeds sta ik liever op de kant dan dat ik in het  
zwembad lig.  Maar met 2 kinderen die gezamenlijk actief zijn binnen  
alle afdelingen van Triton wil je als ouder toch je steentje bijdragen. Een  
vereniging kan tenslotte alleen bestaan door de inzet van vrijwilligers,  
en vele handen maken ligt werk.  
 
Binnen de zwemcommissie diplomazwemmen houd ik me voornamelijk  
bezig met  de coördinatie van het proef,- en afzwemmen. Ik doe dit  
samen met Nicolien de Graaff. Het afzwemmen van afgelopen 4 februari  
was voor Nicolien en mij een vuurdoop, en ik kan u zeggen er komt nog  
heel wat bij kijken. Al die jaren dat ik aan de rand van het zwembad als  
ouder naar mijn kinderen zat te kijken bij het afzwemmen, heb ik me  
eigenlijk  nooit gerealiseerd dat er een enorme organisatie aan vooraf  
gaat. Bij het organiseren van het afzwemmen van 4 februari heeft  
Nicolien zich vooral bezig gehouden met de praktische zaken  
(badindeling, draaiboek, regelen van begeleiders, etc) en heb ik  
 

 me gericht op het administratieve gedeelte, dat wil zeggen dat kinderen  
 de juiste afzwembriefjes mee naar huis kregen na het proefzwemmen,  
 ervoor zorg dragen dat de ingevulde briefjes ook weer retour kwamen en   
 het belangrijkste het schrijven  van de diploma’s. Uiteraard wil ieder kind  
 dat zijn of haar naam en geboortedatum correct weergegeven wordt op  
 het behaalde diploma. Al met al  kijken Nicolien en ik met een tevreden  
 gevoel terug op “onze” eerste afzwemsessie. Uiteraard waren er  
 leermomenten maar er zijn geen onoverkomelijke fouten gemaakt.  
 Het afzwemmen op de dag zelf verliep soepel en alle kinderen gingen blij  
 naar huis met weer een diploma rijker.  
 
 Als je de verschillende bezigheden ziet die ik voor Triton doe, kun je het je  
 bijna niet voorstellen, maar ik heb ook nog een leven buiten de  
 vereniging. In dat leven woon ik in Nigtevecht, ben ik  getrouwd en heb ik  
 2 kinderen (Melissa en Quinten) die zoals eerder gezegd actief zijn  binnen  
 alle afdelingen van Triton. Daarnaast heb ik een full-time  baan als  
 medewerker verkoop binnendienst bij Moooi Carpets in ‘s Graveland. Als  
 ik dan toch nog ergens een uurtje over heb, dan maak ik graag een  
 wandeling.   
 
   Ik hoop u snel weer tegen te komen in het zwembad en wie  
   weet heb ik u met mijn praatje geïnspireerd om u ook aan te 
   melden om vrijwilliger bij Triton te worden. Ik ben het levende 
   bewijs, je hoeft geen actieve zwemmer zijn, de vereniging kan 
   altijd nieuwe mensen gebruiken, ook mensen die nooit een  
   zwembroek of badpak aantrekken.  
 
   Karin Costello 

Diplomazwemmen 
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Afzwemmen! 

Twee keer per jaar is er bij Triton het grote afzwemfeest. En op  

4 februari was het weer zo  ver. Iedereen heeft het afgelopen half jaar  

hard geoefend om nu weer te kunnen afzwemmen. In de verschillende  

groepen is er vanaf de zomervakantie elke zaterdag gezwommen voor  

verschillende diploma’s, van zwemvaardigheid 1 t/m het Triton diploma  

en Snorkelcertificaat. Iedereen op zijn eigen niveau en met zijn eigen  

vriendjes.  

 

Het leukste van het afzwemmen blijft toch altijd het zien van de 

 gespannen gezichtjes voor en tijdens het afzwemmen, vooral bij de  

jongste zwemmers. En dan na het afzwemmen als ze horen dat ze het  

gehaald hebben de blijdschap van de kinderen. Daar doe je het  

natuurlijk als lesgever allemaal voor. 

 

We waren weer blij met de grote opkomst van het publiek bij het  

afzwemmen. Er waren weer vele papa’s en mama’s, broertjes en zusjes  

en opa’s en oma’s. Bij het eerste uur moesten er zelfs een aantal ouders  

staan omdat er geen stoelen meer in het zwembad waren.  

Wij zijn blij met deze betrokkenheid van de ouders en hopen dat dit ook 

zal blijven bij de verdere diploma’s. Want een afzwemfeest zonder  

publiek is natuurlijk minder leuk. 

 

 In totaal zijn er op 4 februari 55 kinderen geslaagd voor 63  

 diploma’s. Hieronder ziet u wie er voor welk diploma heeft  

 afgezwommen: 

  

 Zwemvaardigheidsdiploma 1: Britt Wijnand, Luna Malij, Melissa  

 Lijnsvelt,  Ole Kroes, Sander Buring, Senne Jonkvorst, Stefan  

 Dongen, Thias Kruidenberg, Tjalling Venema 

 Survival 1: Alicia Giacomini, Davien Heeman, Dylan van Elswijk,  

 Eva Homan, Jessy Cicek, Joey Zeijlemaker, Kyra de Rooij, Laura  

 Dongen, Lisanne de Leeuw, Mandy Vlieger, Mijntje de Vries 

 Kunstzwemmen 1: Davien Heeman, Eva Homan, Joey Zeijlemaker,  

 Kyra de Rooij  

 Zwemvaardigheidsdiploma 2: Annika Duijn, Evelien van Drie,  

 Louise Zierleyn 

 Survival 2: Amber Vlieger, Isabel Verheul, Madelief van Drie, Milou  

 van Megen, Nienke van Kesteren, Rosan Honing, Sophia Zierleyn,  

 Tara de Rooij, Tirza de Vries, Amelie van der Velden 

 Wereldzwemslagen 2: Amber Vlieger, Madelief van Drie, Tara de  

 Rooij, Tirza de Vries 

  

 .. En er volgen nog veel meer namen op de volgende pagina…. 

Afzwemmen! 
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Balvaardigheid 2: Isabel Verheul, Milou van Megen, Sophia Zierleyn,  

Amelie van der Velden 

Zwemvaardigheidsdiploma 3: Patrick Kaale, Anne Griffioen 

Snorkelen 3:Andrea Griffioen, Lisette Steenman, Quinten Costello 

Wereldzwemslagen 3: Andrea Griffioen, Lisette Steenman, Mart  

Elegeert, Quinten Costello 

Kunstzwemmen 3: Andrea Griffioen, Lisanne Pen, Lisette Steenman 

Triton diploma deel 1: Bianca Oostenrijk, Dennis Kaale, Reggie Karsiens,  

Veerle Huiberts 

Snorkercertificaat: Marieke de Rooij, Annemieke de Rooij, Rick Poelwijk,  

Niels de Ruijter, Jisca Wiskerke, Sander Hentati, Erik Vermeulen, Jorien  

Wiskerke, Gerben van der Meer 

  

Van harte gefeliciteerd  

met jullie Diploma(‘s)! 
  

 

Op de volgende pagina een foto-impressie van het afzwemmen. 

 

 Helaas waren er een paar zwemmers ziek of geblesseerd waardoor  

 ze  niet of niet voor alle diploma’s konden afzwemmen, daarom  

 hadden wij op 18 februari voor deze leerlingen tijdens de les een  

 inhaalsessie. Hier hebben ze alsnog hun diploma behaald.  

 

 Dus ook gefeliciteerd voor: Annemieke Buring (zwemvaardigheid 1), 
Abel van Capel (survival 1) en Mart Elegeert (snorkelen 3) 

 

Afzwemmen 
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Foto’s afzwemmen 
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Vriendjesdag bij Diplomzwemmen 

 

Het nieuwe seizoen zijn we dit jaar op 11 februari gestart met een  

vriendjesdag. Deze dag mocht iedereen een vriendje, vriendinnetje,  

broertje of zusje mee nemen.  Hier is gretig gebruik van gemaakt.  

 

Het was een leuke gezellig maar toch ook wel drukke les. Alle vriendjes  

hebben een briefje mee gekregen met de vraag of ze niet vaker willen  

komen zwemmen, want wat is er nou leuker dan met je vriendjes  

zwemmen? 

 

En gelukkig zijn de eerste van deze vriendjes ondertussen nog een  

keertje bij de les geweest en zullen ze binnenkort besluiten of ze 

lid willen worden. heb jij ook nog een vriendje of vriendinnetje die  

het leuk vindt om te zwemmen, neem ze gerust eens mee zodat ze  

kunnen kijken en ervaren hoe leuk het zwemmen bij Triton is! 

 

De Lesgevers vonden het een leuke seizoenstart, hopelijk jullie ook! 

 

 

Vriendjesdag 
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 Belangrijke data  
  
 Het seizoen alweer een paar lessen onderweg. Maar altijd handig om vast de belangrijke data te weten tot de komende zomer: 
 
 Zaterdag 10 juni 2017   >> Proefzwemmen  
 Zaterdag 17 juni 2017   >> Inhaalproefzwemmen  
 Zaterdag 8 juli 2017     >> Afzwemmen 

 
  
 Houd deze dagen dus vrij zodat je aanwezig kunt zijn! 
   
 Het lijkt allemaal nog heel ver weg maar het is sneller dan je denkt. Want naast het Paas-, Pinkster- en Hemelvaartweekend,  
 waar er vaak maar weinig kinderen zijn op de les, is er ook nog de meivakantie en het altijd leuke clubweekend. Zorg dus wel  
 dat je er de meeste zaterdagen bent zodat je goed kunt oefenen en de lesgevers weten wie wat kan voor het opgeven van het  
 proefzwemmen (meestal een paar weken voor het proefzwemmen).  
 
 Hoe vaker je er bent hoe groter de kans word dat je het redt! 
 

 
  

Diplomazwemmen 

Terug naar home 



WZ & PC Triton Flitsen ©2017 

Hoi, ik ben Wietse van waterpolo. 

  Waarom ik op waterpolo zit: Mijn moeder zit er op mijn vader en  

 ik probeerden het en vond het leuk. 

  Waarom ik het leuk vind: ik vind het leuk omdat je er sterk van  

 word het is in het water en ik houd veel van zwemmen. 

  Waarom je er sterk van word: als je keeper bent moet je constant watertrappelen 

   maar we hebben een ander soort watertrappelen dan moet je om en om met je 

  benen en als je veldspeler bent moet je hard kunnen zwemmen. 

  Eens in het jaar hebben we een waterpolo toernooi. Dan gaan we  

 met zijn allen een toernooi spelen. We blijven dan lekker lang op  

 en er is een disco we blijven slapen in een tent op het grasveld  

 en daarna gaat het toernooi weer verder. Daarnaast hebben we  

 ook nog kamp. 

Dit was mijn verhaal van waterpolo en ik geef de pen aan Lisa. 

Waterpolo 
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Wedstrijdverslag Dames 1: Triton-Oceanus 

Op zondag 19 februari stond Oceanus op ons thuis- 

programma. De week voorafgaand aan de wedstrijd 

waren we vol vertrouwen in een goede afloop van de 

wedstrijd. Immers, de uitwedstrijd tegen Oceanus  

Was onze eerste "gewonnen" wedstrijd van ons  

Tweejarig bestaan als Dames 1. 

 

Maar helaas, de bewuste zondag bleken we nog te  

maken te hebben met een lokale griepepidemie en  

vakantie, resulterend in een onvoltallig team.  

Gelukkig konden we Lisette, een oud Triton lid zover  

krijgen als gastspeelster mee te spelen en startten   

we met 7 vrouwen, vol goede moed, aan de  

wedstrijd. De eerste 2 partjes gingen redelijk gelijk   

op en waren we redelijk aan elkaar gewaagd.  

Een 0-2 achterstand werd door Joelle met een  

prachtig doelpunt teruggebracht naar 1-2.  

Vol vertrouwen gingen we het derde partje in, er  

vanuit gaande dat we de achterstand wel konden 

wegwerken. Kansen genoeg, maar helaas bijna alle  

schoten op doel belandden tegen de paal of in de  

handen van de keeper. Hoe zat het ook alweer met  

onze conditie vroegen wij ons af.....? Oceanus liep  

langzaam uit naar 1-5. Een prachtig doelpunt van  

Jolanda kon helaas de achterstand niet meer  

verkleinen en uiteindelijk moesten we de winst  

overgeven aan Oceanus met de eindstand 2-6.  

Ondanks alle gemiste kansen kijken we terug op een  

sportieve wedstrijd.    

 

Mattie Dapper 

Waterpolo-dames 
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De Aalscholver-Triton 

Op zaterdag 4 februari speelden de heren een  

uitwedstrijd tegen de Aalscholver uit Almere, een  

tegenstander die een paar plekken boven Triton in de  

competitie staat. 
 

De wedstrijd begon nogal stroef voor Triton, er waren  

redelijk vee kansen maar de eerste periode werd met 2-0  

afgesloten in het voordeel van de Aalscholver. Ook in de  

tweede periode waren er kansen voor Triton, mede door  

een flink aantal man-meer situaties. Helaas werden deze  

onvoldoende benut waardoor de tegenstander uitliep  

naar 4-1. In de derde periode maakte Jeroen van der  

Vliet er 4-2 van waardoor de spanning enigszins terug  

was. Na een gelijk opgaande periode werd de stand 6-4,  

maar helaas was hierna de het verzet van Triton  

gebroken. De eindstand werd 11-5. 

Triton-ZV Noordkop 
Tegen Noordkop werd gespeeld met een wat  

 verdedigende tactiek, door met veel spelers dichtbij  

 het eigen goal te verdedigen. Dit pakte goed uit, de  

 tegenstander wist zich hier geen raad mee en leek in  

 de beginfase van de wedstrijd ook nog niet wakker.  

 

 Triton liep al snel uit naar 4-0 in de eerste periode.  

 In het tweede bedrijf deed de tegenstander wat  

 terug, de eindstand was 6-3. Doordat de  

 tegenstander zijn speelwijze wat aanpaste kreeg  

 Triton het in de derde en vierde periode nog flink  

 lastig, maar door rustig te blijven spelen werd de  

 wedstrijd alsnog gewonnen met 9-8. Aangezien  

 Noordkop op de vijfde plek staat was dit een mooie  

 overwinning. 

Waterpolo-heren 
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De Vaart-Triton 

In de late middag van 18 februari werd de wedstrijd  

tegen de Vaart in Bunschoten gespeeld, het werd een  

wedstrijd om heel snel te vergeten. In de beginfase  

van de wedstrijd kon Triton nog goed meekomen, de  

eerste periode werd afgesloten met 0-1 in het  

voordeel van Triton, en na de tweede periode was het 

2-1 voor de Vaart. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

De wedstrijd werd gekenmerkt door veel zware  

overtredingen van zowel de thuis- als de uitploeg.  

Door verdedigende fouten en het missen van grote  

kansen kwam Triton op een flinke achterstand die niet  

meer in te halen was. Met een eindstand van 11-2 en  

twee uitsluitingen van Triton spelers, hebben de  

spelers zich niet van hun beste kant laten zien. 

        Walter Pouw 

Waterpolo-heren 
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In onderstaand overzicht zien jullie de thuiswedstrijden van de Triton-waterpoloërs in januari en februari 2017, te weten 

ons Heren 1 team, ons Dames 1 team en de jeugd-teams.  

 

Alle teams kunnen altijd aanmoediging gebruiken! Dus vind je het leuk en heb je tijd, kom dan een keertje kijken naar onze 

waterpolowedstrijden in het Victoriabad! Ken je waterpolo nog niet? Het is een goede manier om hier eens mee kennis te 

maken.  

         

Waterpolo-agenda 

Datum  Tijd  Team  Tegenpartij  

18 maart 2017  20:30  Heren 1  DWT H1  

18 maart 2017  21:30  Dames 1  De Meeuwen Diemen Da2  

19 maart 2017  17:00  Gemengd-E <11  ZPC AMERSFOORT EG2  

2 april 2017  17:00  Gemengd-D <13  Zwemclub Zeist DG5X5  

Terug naar home 
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Wat is er leuker dan voor de maand februari het commissiepraatje te mogen schrijven? Er zijn de  

afgelopen maand zoveel dingen gebeurd die leuk zijn om te noemen. Wist u bijvoorbeeld dat: 

• Onze wedstrijdzwemmer Nick Buitendijk 3x Nederlands Kampioen is geworden bij de 

 Jaargangwedstrijden in Leiden in de categorie Jongens Minioren 6.  Hij doet hiervan zelf   

 verslag verderop in deze Flitsen. 

• Nienke Verschuren ook aan deze landelijke wedstrijd mocht mee doen en heel knap 6e  is 

 geworden op de 100 school in de categorie Meisjes Minioren 5.  

• Triton  in de Competitie heel goed heeft gezwommen en nu 2e staat (zie de tussenstand). 

• Triton nu landelijk  16e staat van de 68 verenigingen (zie de tussenstand 1e klasse landelijk). 

• Onze fotografen Marc Oosting en Peter Warta weer prachtige foto’s hebben genomen van de laatste zwemwedstrijden. 

• Al deze foto’s te bewonderen zijn op de fotopagina van de afdeling wedstrijdzwemmen. 

• De masters ook weer actief zijn geweest in Heerenveen en hiervan verslag hebben gedaan in deze Flitsen. 

• De datum van het trainingsweekend 2017 al een tijdje bekend is, namelijk van 15 – 17 september 2017. Zet deze  

 datum alvast in je agenda!  

• De datum van het trainingsweekend in 2018 ook al bekend is, namelijk van 14 – 16 september 2018. 

• Op zondag 5 maart om 9.30 uur de prijsuitreiking  is van de onderlinge wedstrijden. Dus kom allemaal en vergeet niet  

 iets eerder op te staan, om lekker aan de zondagochtendtraining  mee te doen! 

• We in de volgende Flitsen verslag zullen doen van de prijsuitreiking.     Caroline Schreuder 

 

Commissiepraatje 

https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/zwemmen/competitiewedstrijden/nationale_zwemcompetitie/tussenstanden/competitieoverzicht/1000001268/1e_klasse_regio_midwest/
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/zwemmen/competitiewedstrijden/nationale_zwemcompetitie/tussenstanden/competitieoverzicht/1000001277/1e_klasse_landelijk/
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/zwemmen/competitiewedstrijden/nationale_zwemcompetitie/tussenstanden/competitieoverzicht/1000001277/1e_klasse_landelijk/
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/zwemmen/competitiewedstrijden/nationale_zwemcompetitie/tussenstanden/competitieoverzicht/1000001277/1e_klasse_landelijk/
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/zwemmen/competitiewedstrijden/nationale_zwemcompetitie/tussenstanden/competitieoverzicht/1000001277/1e_klasse_landelijk/
http://www.triton-weesp.nl/view.do?pageId=73


WZ & PC Triton Flitsen ©2017 

Op 27 en 29 januari hebben we de onderlinge wedstrijden gezwommen. Het is nu voor iedereen weer super spannend  

Wie dit jaar de kampioen wordt in zijn/haar leeftijdscategorie en wie de clubkampioenen worden!   

Niet vergeten:  Op zondag 5 maart vindt de prijsuitreiking plaats om 9.30 uur in het clubhuis!! 

Impressie onderlinge wedstrijden 

Meer foto’s zijn te bewonderen op de website!  

http://www.triton-weesp.nl/view.do?pageId=73
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Ook de familie-estafette was zoals vanouds een groot spektakel!! Dit jaar deed een groot aantal nieuwe familie-teams mee,  

met name door al onze nieuwe wedstrijdzwemmers. Super leuk!  

En de winnaar is geworden: de familie Seinen!! Gefeliciteerd! 

Impressie familie-estafette 

Meer foto’s zijn te bewonderen op de website!  

http://www.triton-weesp.nl/view.do?pageId=73
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Op 12 februari stond de derde competitie in Bussum weer op de  

agenda. We waren met een grote groep vertegenwoordigd en hebben  

weer goede tijden gezwommen.  

 

Ik (Tim Fiene) was deze keer aan de beurt om te speakeren. Mariëlle  

Joukes was gezellig mee omdat die niet kon zwemmen vanwege een  

blessure. We hebben veel gelachen want je moet bedenken dat je al  

die achternamen uit moet spreken. Nou dat was best een flinke klus.  

Tijdens de wedstrijd kwam er een zwemmer naar mij toe om te zeggen  

hoe hij zijn achternaam uitspreekt omdat het altijd mis gaat en zoals  

je al verwacht deed ik dat ook. Maar de 2de keer ging het helemaal  

goed, ik leer elke keer weer bij in mijn nieuwe functie.  

 

Er was 1 valse start over de hele wedstrijd dus dat is best knap. Alleen  

net voor die valse start zei ik tegen Mariëlle dat er nog helemaal geen  

valse starts zijn en dat we goed op schema liggen. Nou dat had ik nou  

niet moeten zeggen want de eerstvolgende start was gelijk mis, dus heb 

 ik de hele wedstrijd er verder maar niks meer over gezegd.  

 

Over de wedstrijd zelf heb ik hieronder de mooie prestaties in een  

kort overzicht gezet: 

• Nick zwom 50 rug in 33.71 en 100 wissel 1.16, wat ook niet anders 

 kan als je Nederlands kampioen bent.  

• Niels van H. zwom de 100 vrij in 1.01.46. Op naar de 1.00! 

• Kevin zwom weer 1.00 op de 100 vrij. Hopelijk volgende keer 
eronder!  

• Inge 200 school echt zonder schaarslag - fantastische prestatie! 

• Angela een toptijd op de 100 vrij in 1.04.09 

• Margot zwom de 100 vrij net onder de 1.10! 

• Richard zwom de 100 vrij in 1.03 en 200 rug in 2.50! 

• Nienke V. zwom de 100 vrij in 1.18.04 

• Yara zwom de 100 wissel in 1.19, dus onder de 1.20! 

• Kaylee (1.15) en Michelle (1.14), beiden een PR op 100 vrij! 

• Lars zwom de 100 vrij in 54.27 (CR) en 200 school 2.42! 

 

 Ik hoop jullie de volgende  

 keer weer te zien bij de  

 wedstrijd zodat ik  

 vlekkeloos jullie namen  

 kan uitspreken. 

 

 Tim Fiene 

Verslag Competitie 3 Bussum 
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Foto-impressie Competitie 3 
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Dit jaar was de “jaargang wedstrijd” in Leiden op 18 en 19 februari. 

Deze keer mochten Nienke V. en ik meedoen. Dit was een korte baan  

wedstrijd (25 meter-bad).  

 

Zaterdag 18 februari 

Zaterdag ging Remco met mij mee. Om 13:30 stond op het programma  

dat het inzwemmen begon, maar ik en Remco kwamen 13.20 uur  

binnen en iedereen was al aan het inzwemmen. We dachten: ???????  

Raar! 

 

Toen de wedstrijd begon mocht ik na 3 series al zwemmen. Dat was de  

100 meter vrije slag. Daar zwom ik de tijd: 1,04,16. Daarmee werd ik  

eerste!  Na 15 programma's mocht ik weer (elk programma bestaat uit  

3 series) en moest ik 100 meter vlinder zwemmen. Dit keer werd ik ook  

eerste!  De tijd was 1,16,96. Ik vond het heel leuk! 

 

Zondag 19 februari 

Vandaag mocht Nienke ook mee en Tim reed ook met ons mee. 

Ik begon in programma nr. 18 met de 50 meter vrij en daar werd ik  

eerste met een tijd van : 29,69! 

 

 In programma nr. 27 mocht ik de 400 vrij zwemmen. Hier ben ik  

 vijfde geworden met de tijd 5,19,70. 

 

 Het programma na mij mocht Nienke zwemmen, de 100 school.  

 Zij zwom een hele mooie 6de plek met een mooie tijd van 1,32,41. 

 

 Het was een super leuk weekend en heel leuk om mee te maken. 

 

 Nick Buitendijk   

 

Jaargangfinales Leiden 
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Dit weekend waren ook de iets minder jongere wedstrijdzwemmers  

actief en wel tijdens het ZMC in Heerenveen. En het was echt  

Heerenveen, want bij binnenkomst in het zwembad zagen we direct  

Foppe de Haan staan. Hij vond het blijkbaar in het zwembad warmer  

dan in het naastgelegen voetbalstadion. 

 

Paul ging als vanouds voor de dubbel met 100 vlinder en 400 wissel en  

startte op de 100 vlinder met een PR in 1.17.30. Een volgelopen bril  

zorgde even later voor een onbegrijpelijke (en onterechte) DIS op de  

400 wissel. Maar dat mocht de pret niet drukken: 6.14 blijft een mooie  

tijd. Aan het eind van het programma volgde nog een PR op de 50 rug  

in 36.93. En dat vooral dankzij de goede aanwijzingen (hoofd  

achterover bij de start) van Jasper op vrijdagavond. 

 

Tim streed deze keer vooral tegen zijn vriendin: die lag in de baan naast  

hem op de 400 wissel. Zijn eindtijd in deze eenzame strijd lag maar net  

boven zijn PR. De 2x 25 meter school en vlinder zijn altijd voorbij  

voordat je goed en wel bent begonnen. 

 

Angela had er weer zin in: 3x PR: 50 vrij (startzwemster estafette) in 

 28.91 en mooie tijden plus 1e plaatsen op 100 vlinder en 100 wissel. 

 Janine had een zware dag (of moet ik zeggen een off-day). De  

 tijden waren het niet, 2x 3e compenseert veel. 

 

 De korte afstanden, anders Lambert's domein, kwamen deze keer  

 niet goed uit de verf, maar hij verbaasde zich met een prima tijd  

 op 200 vrij. Ruim sneller dan de afgelopen jaren. 

 

 Ellen en Francine zijn van hetzelfde jaar en strijden dus altijd met  

 én tegen elkaar. Francine heeft momenteel geen last van haar rug  

 en kon daarom goed scoren: 3x 1e. Ellen (eigenlijk zonder training)  

 presteerde naar behoren vergeleken met haar inschrijftijden. 

 

 Margot was in goede doen. De 100 wissel jammer genoeg net niet  

 onder de 1.20 maar 1.6 sec op 25m vlinder sneller is prima. En  

 met 2.32 op 200 vrij verbeterde ze al haar tijden uit het (verre)  

 verleden. 

  

 Afsluitend heerlijk gegeten samen met onze (jarige) vrienden van 

 SCOM. Moe maar voldaan lagen we uiteindelijk om 24.00 uur in 
bed. 

         Paul 

 

Masters in Heerenveen 
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Agenda wedstrijdzwemmen 

Datum Waar Wedstrijd Voor wie 

12 maart Almere-Poort Competitie 4 Hele wedstrijdploeg 

19 maart Hilversum Minioren-Jun. 3 Minioren – Junioren 

26 maart Hoofddorp LAC 3 Geïnteresseerden 

26 maart Amersfoort ZMC 7 Masters 20+ 

02 april Aalsmeer Swimkick-Min. 4 Minioren 

09 april Hoofddorp LAC 4 Geïnteresseerden 

09 april Alkmaar ZMC 8 Masters 20+ 

4/7 mei Eindhoven NK Masters LB Masters 20+ 

07 mei Hilversum Minioren-Jun. 4 Minioren – Junioren 

20/21 mei Amsterdam Zomerkamp. Degenen met limiet 

21 mei Grootebroek ZMC 9 Masters 20+ 

27/28 mei Amsterdam Zomerkamp. Degenen met limiet 

3/5 juni Purmerend Pinkstertoernooi Wedstrijdzwemmers uit 2001 of ouder 

10/11 juni Amsterdam Minioren Finales Minioren 

We zijn inmiddels alweer over de helft van het zwemseizoen 2016-2017.  
Maar de komende vier maanden staan er nog heel wat wedstrijden op het programma.  

Hieronder het overzicht: 

Terug naar home 
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Verjaardagen 

2   Rosalie Schouten 

3   Tim Tames 
4   Wessel Bolte 

5   Sander Buring 
6   Peter Warta 

9   Isabel Verheul 

11   Britt Wijnand 
13   Alicia Giacomini 

14   Louise Zierleyn 

16   Rick van den Heuvel 

19   Jessy Cicek 

23   Patrick Kaale 

24   Rob Mooijman 

25   Max Ritt 

26   Remco Joukes 
27   Rosalie van der Meer 
28   Ria Bosma-Ruiter 

29   Thea Renzenbrink-Stoop 

Terug naar home 


