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De Flitsen van Januari 2017  

 Een nieuw kandidaat-bestuurslid stelt zich voor    

 Vriendjes/vriendinnetjesdag bij diplomazwemmen 

 Leuke verslagen van Waterpolo 

 PR-beker uitreiking Wedstrijdzwemmen 

 Verslag ONMK in Maastricht 
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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 

Terug naar home 

Beste leden, 

De eerste maand van het jaar is alweer bijna omgevlogen.  

Met de kerstvakantie nog maar net achter ons, zijn alle commissies  

alweer druk bezig met een heleboel dingen. Bij het diplomazwemmen  

bijvoorbeeld hebben we het proefzwemmen er alweer opzitten.  

De meeste kinderen behaalden gelukkig een positief resultaat. Helaas  

hebben we ook een paar kinderen moeten teleurstellen, maar als zij het  

komende half jaar er weer elke week zijn en goed hun best blijven doen  

gaat dat voor de zomer vast helemaal goed komen. 

  

Op 4 februari hebben we het grote afzwemfeest. Ben jij één van de  

gelukkige kinderen, dan wensen wij je heel veel succes. Bij het  

afzwemmen mogen natuurlijk alle papa’s, mama’s broertjes en zusjes  

komen kijken, en als je het leuk vindt zijn natuurlijk opa’s en oma’s ook  

van harte welkom. Voor iedereen die komt kijken is het handig om  

badslippers mee te nemen, omdat schoenen verboden zijn in de  

zwemzaal.  

  

Na het afzwemmen starten we op zaterdag 11 februari weer met een  

nieuw seizoen. Hier hoort natuurlijk weer een nieuwe indeling bij.  

Wij zijn hier in de commissie alweer druk mee bezig. Deze zal tijdens het  

afzwemmen in de hal komen te hangen en na het afzwemmen wordt  

 deze rond gestuurd. 

 Om het seizoen extra leuk te beginnen, starten we met een    

 vriendjesdag. De uitnodiging vind je verder op in deze Flits. 

 Mocht je nog niet bij diplomazwemmen zwemmen,   

 maar wel bij waterpolo of wedstrijdzwemmen en  zou je graag  

 een extra keer willen zwemmen in de week, dan ben je natuurlijk  

 ook van harte welkom om een paar keer mee te komen doen.  

 Zo  kun je ook nieuwe zwemvriendjes leren kennen en een  

 heleboel diploma’s behalen. 

 

 Verder gaan er nog  enkele dingen veranderen met ingang van het 

 nieuwe seizoen. Zo gaan we van 3 naar 2 uur bij het diploma- 

 zwemmen. Maar de lestijd wordt verlengd van 50 minuten naar 

  een uur. Let dus goed op bij de nieuwe indeling.  

  

 Verder hadden we in het verleden altijd alleen de eerste zaterdag  

 van de maand kijkdag. Maar dat gaat veranderen! Vanaf 11  

 februari kunt u elke zaterdag naar uw kind komen kijken tijdens  

 het zwemmen. 

  

 Vriendelijke groet, Tim Bunnik 
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Nieuws en mededelingen 

Sinds  januari verwelkomen wij als nieuw lid: 

De Flits van februari verschijnt in week 9.   
De kopij hiervoor kunt u tot uiterlijk zondag 26 februari  
uitsluitend sturen naar: redactie@triton-weesp.nl.  

Abby Kootstra (wedstrijdzwemmen) 
Nathan Heuvel (waterpolo) 

Terug naar home 

mailto:redactie@triton-weesp.nl
mailto:redactie@triton-weesp.nl
mailto:redactie@triton-weesp.nl


WZ & PC Triton Flitsen ©2017 

Oliebollentoernooi 

Vrijdag 30 december vond weer het 
jaarlijkse oliebollentoernooi plaats. Alle 
kinderen die minimaal in het bezit van een 
A-diploma zijn, konden (eventueel) samen 
met een vriendje of vriendinnetje meedoen.  
 
Ongeveer 50 kinderen, verdeeld over 8 
groepen, streden mee voor de eerste plek 
met als prijs lekkere kerstchocolaatjes.  
 
We hadden verschillende leuke spelletjes, 
zoals een oliebollenrace, een spannende 
bandenrace, waterrugby met een hele grote 
bal, een hindernisrace en uiteraard lekker 
van oliebollen smullen. 
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Bedankt!! 

De evenementencommissie bedankt alle 
vrijwilligers die dit jaar weer geholpen hebben om 

er een geslaagd toernooi van te maken en ook 
natuurlijk alle enthousiaste kinderen die mee 

hebben gedaan, bedankt! 

 

Verder nog een speciaal bedankje 
aan Cor Mühl voor het sponsoren 

van de heerlijke oliebollen! 
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Marathon zwemmen 

60 minuten lang zoveel mogelijk meters zwemmen. Ook dit jaar hebben 10 teams 
weer hun uiterste best gedaan tijdens het marathon zwemmen. Iedereen heeft een top 
prestatie geleverd. Het mooist om te zien was dat alle afdelingen van Triton weer 
vertegenwoordigd waren. 
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① Oh Oh daar gaan we weer  5025 meter 

② De goulasjes      4535 meter 

③ Champagne glazen    4475 meter 

④ Het smikkelteam     4312 meter 

⑤ Speedyconzalezz     4100 meter 

⑥ Bad mutsen      4080 meter 

⑦ Wie luf willie      4075 meter 

⑧ Waterpolotonnetje    3950 meter 

⑨ Zwemmende eenhoorns   3720 meter 

⑩ Vrijdagavondzwemmers   3165 meter 

 

Marathonzwemmen 

Terug naar home 
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De commissie stelt zich voor 
  
Ik ben Katja Wiedijk, 20 jaar en sinds kort lid van de commissie  
diplomazwemmen. Inmiddels ben ik alweer 12 jaar lid van Triton en  
zwem ik nog steeds elke week met veel plezier tijdens het laatste uur  
van diplomazwemmen. Ik zwem vooral nog voor de gezelligheid met alle  
vrienden die ik in die 12 jaar heb gemaakt binnen Triton.  
 
In 2012 werd ik gevraagd als lesgever bij diplomazwemmen, een vraag  
waar ik niet lang over na hoefde te denken! Ik vond het vanaf het begin  
af aan superleuk om les te mogen geven, ook al is het niet altijd even  
gemakkelijk ;-). De meeste van jullie zullen mij dan ook vooral kennen 
als lesgever. 
 
In het dagelijks leven ben ik een student Pedagogische Wetenschappen  
aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Veel van mijn tijd gaat daarom  
ook naar mijn studie. In mijn vrije tijd vind ik het leuk om te tekenen,  
series te kijken en om lekker te spelen en wandelen met onze labrador  
Dribbel.  
  
Zaterdag staat voor mij al een aantal jaren in het teken van het  
zwembad, en ik zou het ook niet graag anders willen! Toen ik werd  
gevraagd voor de commissie had ik eerst wat twijfels, vooral het  
probleem ´heb ik hier wel genoeg tijd voor?’ zorgde voor die twijfels.  
Nu ik in de commissie zit merk ik dat het nog geen problemen heeft  
opgeleverd met tijd en deze twijfels dus voor niks waren!  

 Binnen de commissie heb ik samen met Louise de Haan de taak  
 ledenwerving, een taak die dus zowel achter de schermen als voor  
 de schermen plaats vindt. Onze eerste actie is alweer geweest!  
 Tijdens het oliebollentoernooi hebben wij alle vriendjes /  
 vriendinnetjes laten weten dat zij drie keer gratis mogen komen  
 proefzwemmen om kennis te maken met diplomazwemmen!  
 
 Natuurlijk zijn er nog veel meer ideeën voor ledenwerving die  
 binnenkort worden uitgewerkt en daarbij kunnen wij jullie hulp  
 goed gebruiken! Heb je een idee of wil je wel helpen bij een  
 actie voor ledenwerving? Laat het ons dan vooral weten! 
  
 Ik hoop dat het diplomazwemmen  
 nog jarenlang net zo leuk zal zijn  
 zoals ik het altijd heb ervaren! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  

Diplomazwemmen 
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Vriendjes- en vriendinnetjesdag 
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 Belangrijke data  

 

• zaterdag 4 februari 2017   >> Afzwemmen  

• zaterdag 11 februari 2017   >> Start nieuwe seizoen met Vriendjes en Vriendinnetjesdag 

 

 Nieuwe zwemtijden 

 Met ingang van het nieuwe zwemseizoen (11 februari) zullen de tijden voor het diplomazwemmen aangepast worden. 
In plaats van 3 opeenvolgende lesuren van 50 minuten zullen er 2 opeenvolgende lesuren van 60 minuten komen. Het 
eerste lesuur zal van 17:35 tot 18:35 plaatsvinden en het tweede lesuur van 18:45 tot 19:45. Voor welk diploma er 
tijdens welk uur gezwommen zal worden, wordt  op 4 februari (na het afzwemmen) bekend gemaakt. Uiteraard zullen 
wij bij de indeling proberen de jongste zwemmers zoveel mogelijk in het eerste uur in te delen.     

 

 Strippenkaart voor koffie/thee limonade 

 Sinds kort is het mogelijk om in de hal te genieten van een kopje koffie of thee terwijl u op uw kind wacht. U kunt 
hiervoor een strippenkaart kopen bij de baddienstmedewerker. De strippenkaart kost € 5,- en is goed voor 10 kopjes.   

  

Diplomazwemmen 

Terug naar home 
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Hallo allemaal! Ik ben Dennis, ik ben 11 jaar en zit in het Triton waterpoloteam onder de 13 jaar. 

Ik zit nu ongeveer anderhalf jaar op waterpolo en ik vind het een erg leuke sport. Eerst hadden we alleen op zaterdag  

training en op zondag of zaterdag een wedstrijd. Maar nu hebben we ook op vrijdag avond training. Hierdoor zullen we vast  

een stuk beter worden in waterpolo en snel onze eerste wedstrijd winnen. Ik vind het ook erg leuk dat we elk jaar een keer  

op waterpolokamp gaan. Hier spelen we wedstrijden en slapen een nachtje in een tent. Dit jaar ga ik zeker weer mee! 

 

             Geschreven door Dennis Tas   

 

             Ik geef de pen door aan Wietse.  

 

  

 

  

 
 

 

 

 

Waterpolo jeugd 
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De dames van Triton zijn het jaar goed begonnen!  
Nog geen winst helaas, maar wel lekker gespeeld.  
Zaterdag 14 januari speelden we tegen de Dolfijn met  
(zoals gebruikelijk) precies 7 dames! Onze invalcoach  
Jurgen gaf ons goede tips tussen de partjes door en  
Marieke heeft haar come-back gemaakt. Mattie was  
zeer scherp en op dreef en heeft 2 prachtige doelpunten 
Gemaakt. Astrid en Annemieke scoorden ook!  
Jolanda verdedigde weer prachtig het doel.  
Esther kwam vol goede moed van een verjaardag en  
heeft heerlijk gespeeld en nog getracht in de laatste  
minuut te scoren. Helaas was de uitslag 5-4 verloren,   
maar wij hebben ons kranig geweerd.  
 
Zondag 22 januari hebben wij in Mijdrecht gespeeld en met  
15-0 verloren. Wel lekker gespeeld, Mattie was afwezig en  
Joelle aanwezig. Nu op naar de winst met veel aanmoediging 
bij de thuiswedstrijd aankomende zaterdag de 28e! 
 
Heb je zin om sportief bezig te zijn, kom meetrainen op  
dinsdagavond van 20:30-21:30 en donderdagavond van  
20:45 tot 21;45 in het Victoriabad! Ook voor de wedstrijden  
kunnen wij altijd extra dames gebruiken! 
 
Annemieke       

Waterpolo dames 

Triton Dames 1, van links naar rechts, Jolanda Griffioen, Astrid Oudejans, Esther 
Putter, Annemieke Bijleveld, Melissa Costello, Marieke de Rooij en Mattie Dapper. 
Afwezig waren: Patricia van Arnhem, Annelies Pruik, Joelle Franssens-van 
Schooten, Annemieke de Rooij en coach Willem Herderschee. 
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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 

Wedstrijddatum  Aanvang  Aanduiding  Thuis Team  Tegenstander  

zaterdag 28 januari 2017  20:30  Heren  Triton H1  Aquarijn H1  

zaterdag 28 januari 2017  21:30  Dames  Triton Da1  De Aalscholver Da1  

zondag 5 februari 2017  16:15  Gemengd-D <13  Triton DG5X5  GoSwim DG5X5  

zondag 5 februari 2017  17:00  Gemengd-E <11  Triton EG1  GoSwim EG1  

zaterdag 11 februari 2017  20:30  Heren  Triton H1  ZV Noordkop H1  

zondag 19 februari 2017  16:15  Dames  Triton Da1  Oceanus Da2  

zondag 19 februari 2017  17:00  Gemengd-E <11  Triton EG1  KZC EG2  

Terug naar home 
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Beste wedstrijdzwemmers, 

 

Aan mij dit keer de eer om het commissiepraatje voor  

wedstrijdzwemmen te schrijven. Ik ben Tim Fiene en ik zit nu  

anderhalf jaar in de wedstrijdcommissie. Ik vind het erg leuk  

om te doen, omdat ik vroeger zelf ook wedstrijden heb  

gezwommen.  

 

Ik ben vroeger dus vaak mee gegaan op trainingsweekend en  

afgelopen jaar voor het eerst als leiding! Daarbij had ik de 

 keuken onder mijn hoede. Het was erg leuk om het weer  

mee te maken en leuk om de zien dat het plezier nog steeds  

van de kinderen en leiding afstraalt. Ik ga dit jaar natuurlijk  

ook weer mee om er een fantastisch weekend van te maken.  

 

Verder ga ik 12 februari mee naar de zwemcompetitie in  

Bussum en ga ik voor de tweede keer speakeren, dus dat  

wordt de keel smeren.  

 Begin januari zijn de PR bekers weer uitgereikt aan de  

 winnaars die het afgelopen jaar weer goed hun best  

 hebben gedaan.  Meer hierover en mooie foto’s staan  

 verderop in de Flits. 

 

 Op vrijdag 27 en zondag 29 januari worden de  

 Onderlinge wedstrijden weer gezwommen en zondag 29  

 januari natuurlijk gevolgd door de fanatieke familie  

 estafette!! Een verslag daarover volgt in de volgende  

 Flits! Ik wens jullie de komende tijd veel zwemrecords!! 

 

 Tim 

 
 

 

Commissiepraatje 
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Jennifer en Lieuwe: namens alle wedstrijdzwemmers:  

GEFELICITEERD MET DE GEBOORTE VAN CALVIN!! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En een berichtje van Jennifer terug aan alle wedstrijdzwemmers: Bedankt voor jullie kaart! Hartstikke leuk! 

Sinds een week zijn we thuis en Calvin doet het hartstikke goed. Groetjes, Jennifer 

Geboorte 
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Zondag 8 januari 2017, meteen na de training was de Prestatiebeker uitreiking!  

 

Deze bekers werden door Remco, Paul en Tim uitgereikt aan de zwemmers met de 

 beste persoonlijke prestaties in het jaar 2016. De winnaars zijn geworden: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verder hadden we ook nog drie zwemsters die in 2016 de limiet voor de 100 meter vrije slag in hun leeftijdscategorie  

hebben gehaald.  Dit waren: Yara Verschuren, Iris Seinen en Anna Morsink! 

Yara en Iris zwommen onder de limiet van 1.12 (voor meisjes onder de 16 jaar) en Anna dook al onder de 1.05,  

terwijl ze nog niet eens 16 jaar is! 

 

Allemaal van harte gefeliciteerd met deze fantastische prestatie! 

 

Benieuwd naar prestaties van alle zwemmers? Verderop staat de volledige uitslag.  

Uitreiking PR-bekers 2016 

Mini-Pupcup Onder de 9 jaar Laura Dongen 17.667 

Pupcup Onder de 11 jaar Nick Buitendijk 13.120 

Tienerbokaal Onder de 13 jaar Yara Verschuren  12.743 

Junior Trofee Onder de 15 jaar Amber Jonkvorst   9.396 

Midicup Onder de 17 jaar Jordi Varkevisser   4.645 

Jaap Kuiper Trofee 17 jaar en ouder Lars van der Zee   5.431  
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Uitreiking PR bekers 2016 

Alle winnaars…..: 

Van harte gefeliciteerd met deze  

mooie prestatie! TOP 
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Uitreiking PR-bekers 2016 

Hieronder het overzicht van de punten die de wedstrijdzwemmers hebben behaald in het afgelopen jaar, gerangschikt per leeftijdscategorie.  
Zoals Paul tijdens de PR-beker uitreiking al heeft uitgelegd, is elke honderdste seconde verbetering 1 punt.  
 
Benieuwd wie de PR-bekers in de afgelopen jaren hebben gewonnen? Op de volgende pagina staat een overzicht . 
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De winterkampioenschappen zijn gezwommen op 7 en 9 januari en 14 en 15 januari.  Anders dan in voorgaande jaren, beslaan de  

Winterkampioenschappen vanaf dit jaar 2 weekenden, net zoals de Zomerkampioenschappen. De Sprintkampioenschappen zijn in deze  

wedstrijd geïntegreerd. Het is een eer om aan deze kampioenschappen mee te mogen doen! Het betekent dat je bij de betere zwemmers van  

onze Kring hoort, omdat je de gestelde limiet(en) hebt  gehaald.   

 

Dit jaar werden de winterkampioenschappen in het nieuwe zwembad in Amsterdam Noord gezwommen. Een prachtig 6-banen bad met  

elektronische tijdwaarneming.  Daardoor konden de wedstrijdzwemmers en het publiek meteen de  tijden zien! Van Triton deed er elke dag 

maar een klein ploegje mee, van 4 tot 8 wedstrijdzwemmers. Er zijn goede tijden gezwommen door de Triton-zwemmers.  

Enkele highlights waren:  

• Bijna alle zwemmers haalden op één of meerdere afstanden wel een PR, behalve Tim. Maar die was op dat moment niet 100% fit. 

• Tim haalde desondanks toch één gouden medaille, 2 zilveren en 3 bronzen medailles binnen! Klasse Tim! 

• Yara zwom op elke afstand een PR en haalde ook nog een paar mooie medailles binnen: 1e op de 50 vrij en 50 vlinder en 2e op de 100 vrij. 

• Lars haalde de meeste medailles binnen: 1e op de 100 vrij, 50 vlinder en 50 rug 

 en 2e op de 200 vrij, 100 rug en 200 wissel en 3e op de 100 vlinder en 400 wissel! 

• Lars zwom in de tussentijd ook nog twee keer een Clubrecord! Top! 

• Procentueel het grootste PR zwom Tjalle op de 50 rug! 

• Voor Anna wordt de concurrentie steeds groter, maar op de school blijft ze het  

 geweldig goed doen en haalde ze brons op de 50 school.  

• In totaal zijn er 18 PR’s gezwommen! Allemaal gefeliciteerd! 

 

De uitslagen zijn te vinden op de website. 

 

Winterkampioenschappen 

http://www.triton-weesp.nl/view.do?pageId=121
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Van donderdag 19 tot en met zondag 22 januari werd de ONMK  

gezwommen in het mooie Maastricht. Het zwembad lag alleen iets buiten het 

centrum, dus de meeste zwemmers hebben, naast het zwembad, weinig van  

Maastricht gezien. Maar in het zwembad werd ook regelmatig een prachtige  

strijd gestreden!  

 

Van Triton deden Paul, Tim, Ellen, Francine en Caroline mee en Ineke was  

natuurlijk ook weer van de partij als klokker.  De familie Bunnik deed gewoon 

3,5 dag mee, van donderdagmiddag tot en met zondagmiddag. Ellen, Francine 

en Caroline vonden twee dagen wel genoeg.  Daarnaast trokken we veel op  

met de familie Grove (vooral Tim), die alledrie ook gewoon voor de volle mep  

gingen, dus 3,5 dag.  

 

Een overzicht van de successen en mindere successen: 

• Paul:  10 individuele starts en 10 keer prijs: 5x goud, 3x zilver en 2x  

 brons!! Op de 50 school zwom hij zelfs een absoluut PR! Dit keer was de  

 heren 60+ categorie in de meeste gevallen beter vertegenwoordigd:  

 Er was slechts één afstand waar Paul goud won omdat er geen andere 

 leeftijdsgenoot meedeed. 

• Tim: 11 starts, 9 medailles : 2x goud, 3x zilver en 4x brons! En ook een  

 absoluut PR 800 en 1500 vrij en zelfs een Clubrecord op de 800 vrij! Top! 

• Francine: Deed het dit jaar heel erg goed in haar nieuwe  

 leeftijdscategorie, de dames 55+. Hoewel de concurrentie in deze  

 leeftijdscategorie ook zeer sterk was, 

 zwom Francine toch maar mooi op 

 al haar afstanden naar een mooie 

 medaille: 4x brons en 1x zilver!  

 En zelfs een absoluut PR op de 200  

 school! Goed gedaan hoor! 

• Caroline: Deed dit jaar ook voor het eerst  

 mee in haar nieuwe leeftijdscategorie, de dames 

 50+! Een leeftijdscategorie waarin de concurrentie moordend is, ook 

 door het grote aantal buitenlandse deelnemers. Op de 50 vlinder was 

 het aantal buitenlandse deelneemsters bijvoorbeeld groter dan het  

 aantal Nederlandse deelneemsters. Op de 50 rug zwom Caroline een  

 mooi PR en ook dook ze op de 100 rug sinds jaren weer onder de 1.22! 

 Dit resulteerde in 1x zilver en 1x brons! 

• Ellen: Deed het ondanks de beperkte mogelijkheden om te trainen, heel  

 erg goed en kwam dicht bij haar oude PR’s! Op de 100 vrij dacht ze zelfs 

 een absoluut PR te hebben gezwommen, maar Paul hielp haar na een 

 grondige studie helaas uit de droom: Ze had toch 2x sneller  

 gezwommen, maar dat was heel lang geleden! Maar ze was heel dicht  

 bij. En op de 100 rug een mooie bronzen plak! 

• Ineke:  De grootste prestatie was wel van Ineke: van donderdagmiddag  

 van half 1 tot kwart over 7, plus de gehele vrijdag,  zaterdag en zondag  

 aan de badrand! Ineke, bedankt!! 

Verslag ONMK Maastricht 
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Het medailleklassement van Triton zag er als volgt uit: 

Verslag ONMK Maastricht 
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Verslag ONMK Maastricht 
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Agenda wedstrijdzwemmen 

Terug naar home 

Datum  Waar  Wedstrijd  Voor wie?  

27-01  Weesp  Clubkampioenschappen  Hele zwemploeg  

29-01  Weesp  Clubkampioenschappen  Hele zwemploeg  

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 wedstrijdploeg 

19-03 Hilversum Minioren-Junioren 3 Minioren / Junioren 

26-03 Hoofddorp LAC3 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+ 

Hieronder een overzicht van de wedstrijden voor de komende drie 
maanden. Heel veel succes allemaal!  
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Verjaardagen 

1 Marit Plukker 

1 Mandy Vlieger 

4 Casper van der Linden 

6 Amber Jonkvorst 

6 Derwin Doornbos 

7 Marga Winter 

11 Havva Cincil 

14 Lisanne de Leeuw 

16 Raymond Buitendijk 

18 Theo van der Zee 

20 Sophia Zierleyn 

20 Anne Griffioen 

21 Yara Verschuren 

21 Stefan Dongen 

24 Wil Sijbesma 

26 Nicolien de Graaff 

27 Jeroen van der Vliet 

Terug naar home 


