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De Flitsen van Juli 2017  

 Geslaagden bij afzwemmen! 

 Update clubrecords 

 Start trainingen na de zomervakantie 

 Zwemmen met een beperking 

 Leuke verslagen van onze jeugd triatlon-groep 
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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 Tritonleden, 

 

Het is alweer een paar maanden terug dat ik de bestuurshoek heb  

geschreven. Toen heb ik mijzelf even kort voorgesteld. We zijn inmiddels  

aan het einde van het zwemseizoen en ik heb heel veel mooie  

ontwikkelingen gezien binnen de vereniging. Daar zijn wij als bestuur  

druk mee geweest, maar ook alle andere vrijwilligers, trainers en  

commissieleden! Zij mogen allemaal zeker wel eens even heel erg  

bedankt worden voor hun geweldige inzet! Zonder deze vrijwilligers  

zouden wij de vereniging niet draaiende kunnen houden. Maar ook  

Tjebbe Bosma en Tim Bunnik, die de gaten in het bestuur hebben  

opgevuld uit hart voor de vereniging mogen bedankt worden!  

 

Bij waterpolo hebben wij ook weer een bewogen seizoen gehad.  

De groei van de prestaties van de jeugd is enorm! Wat ben ik trots op  

deze jonge toppers! De dames hebben een spannend seizoen gehad  

met het krappe aantal leden, daarom zullen zij komend seizoen  

samenwerken met de dames2 van zwemvereniging De Meeuwen  

Diemen. Ondanks dat wij als damesteam Triton zullen blijven, zullen wij  

in de competitie aan de zijde van De Meeuwen staan en onze  

thuiswedstrijden in hun zwembad spelen. De heren hebben afgelopen 

seizoen met maar 1 team deelgenomen aan de competitie, dat zal  

 komend seizoen zo blijven. Toch zien wij wel een kleine groei  

 binnen de afdeling, wat geweldig is! Ik kijk erg uit naar een mooie  

 samenwerking met De Meeuwen Diemen en weer een mooie  

 groei aan prestaties van al onze teams.  

 

 Het afgelopen seizoen ben ik een paar keer op pad geweest om  

 buiten de vereniging de ontwikkeling van de waterpolosport te  

 volgen. Zo ben ik naar regiovergaderingen geweest en heeft  

 Andries Kruijt (Voorzitter van Regio Waterpolo Commissie  

 MidWest) tijd vrij gemaakt om met mij om de tafel te zitten om de  

 ontwikkelingen te kunnen bespreken en hoe wij deze binnen  

 Triton gaan vormgeven. Hier ben ik Andries erg dankbaar voor en  

 dit zal binnen het bestuur en de waterpolocommissie nog verder  

 worden besproken.  

 

 Ik kijk uit naar een mooi nieuw zwemseizoen,  

 voor alle afdelingen, waarin we weer mooie  

 ontwikkelingen mogen zien van alle zwemmers.  

 

 Een zomerse vakantie groet, Melissa Costello 

Terug naar home 
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Nieuws en mededelingen 

Nieuwe leden: 
Wij verwelkomen als nieuw lid: 
 
 Felix Elst van Rootselaar (Diplomazwemmen) 
Veel zwemplezier bij Triton Felix!! 
 
Start trainingen na zomervakantie: 
Na de zomervakantie starten de trainingen weer als volgt: 
 Diplomazwemmen: zaterdag 9 september 
 Waterpolo: dinsdag 29 augustus 
  Wedstrijdzwemmen: maandag 4 september 
  Masterzwemmen: maandag 4 september 
  Zwemmen met een beperking: maandag 4 september 
  Trimzwemmen: maandag 4 september 

De volgende Flits verschijnt in week 39. De kopij hiervoor kunt u tot uiterlijk zaterdag 23 
september uitsluitend sturen naar: redactie@triton-weesp.nl.  

Terug naar home 
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• 24 augustus :    - Verenigingenmarkt 

        - Sluis- & Bruggenfeest 

• 2, 3, 5 en 6 oktober: - Zwem4daagse  

Evenementen agenda 

Terug naar home 
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Afzwemmen 

Het Seizoen is weer omgevlogen en het is alweer 

(bijna) vakantie. Dat betekent dat er ook weer is 

proef,- en afgezwommen en we de slotmiddag weer 

hebben gehad.  

  

Het afzwemmen was op 8 juli. Het was weer een 

groots afzwemfestijn. Er mochten in totaal 41 

kinderen afzwemmen, sommige zelfs voor meerdere 

diploma’s. Tot grote vreugde heeft iedereen 

zijn/haar diploma(’s) behaald, iedereen van harte 

gefeliciteerd! Op de volgende pagina staat een 

overzicht van de behaalde diploma’s.  

 

Na de vakantie gaan we allemaal weer hard aan de 

slag om bij het volgende afzwemmen weer allemaal 

te kunnen afzwemmen. 

 

 In de vakantie zal er een mail worden rond  

 gestuurd met de nieuwe groepsindeling voor het 

 volgende seizoen. Hierin staat in welk uur je gaat  

 zwemmen en bij wie je in de groep zit. 

 

 De week na het afzwemmen hebben we het seizoen  

 afgesloten met een slotmiddag. Dit was dit jaar samen  

 met de waterpolo jeugd. Alle kinderen mochten een  

 vriendje of vriendinnetje meenemen en lekker spelen in  

 het zwembad. Hier is weer gretig gebruik van gemaakt.  

 

 Verderop ziet u een foto impressie van het afzwemmen  

 en de slotmiddag. 

  

 Dan wens ik iedereen een hele fijne vakantie, en hoop 

 ik jullie allemaal weer na de vakantie op zaterdag    

 9 september  in het zwembad te zien.         

        Tim Bunnik 

Diplomazwemmen 
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De volgende kinderen hebben op 8 juli afgezwommen: 
 
Diploma 1:  
• Feline Kroes 
• Joycelina Lee 
• Anouk Venema 
• Daniel Stoffelen 
• Nienke Jongboom 
 
Aanvullend 1:  
• Alicia Giacomini (kunst/wereldzwemslagen) 
• Jessy Cicek (bal/snorkelen/wereldzwemslagen) 
• Eva Homan (snorkelen/wereldzwemslagen) 
• Ole Kroes (bal/snorkelen/wereldzwemslagen) 
• Lisanne de Leeuw (wereldzwemslagen) 
• Latoya Rebergen (wereldzwemslagen) 
• Britt Wijnand (bal/wereldzwemslagen) 
• Joey Zeijlemaker (bal/snorkelen/wereldzwemslagen) 
• Davien Heman (wereldzwemslagen) 
• Sander Buring (Snorkelen) 
• Kyra de Rooij (snorkelen) 
• Tjalling Venema (bal/snorkelen) 
• Mandy Vlieger (snorkelen) 
• Thias Kruidenberg (bal) 
• Dylan van Elswijk (bal) 
• Annemieke Buring (kunst) 
• Melissa Lijnsvelt (kunst/bal) 
• Luna Malij (bal/wereldzwemslagen) 
• Stefan Dongen (bal) 

• Senne Jonkvorst (bal) 
• Samantha Jongboom (snorkelen) 
 
 
Diploma 2:  
• Laura Dongen 
• Mijntje de Vries 
  
Aanvullend 2:  
• Evelien van Drie (snorkelen/kunst) 
• Rosan Honing (snorkelen/kunst) 
• Samantha jongboom (kunst) 
 
Diploma 3:  
• Madelief van Drie 
• Nienke van Kesteren 
• Tara de Rooij 
• Amelie van der Velden 
• Amber Vlieger 
• Tirza de Vries 
• Sophia Zierleyn 
 
Aanvullend 3:  
• Patrick Kaale  (snorkelen/kunst) 

 
Triton Diploma - deel 2:  
• Sterre de Vries 
• Katja Wiedijk 

Diploma behaald! 
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Foto-impressie afzwemmen 

Terug naar home 
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Hoi allemaal, ik heet  Davien.  
  
Ik ga wat vertellen  over deze vereniging Triton.  
  
Ik vind het een hele leuke en sportieve vereniging. Er word veel aan gedaan om het aantrekkelijk te  
maken voor kinderen. Ook ik had zin in een watersport. Mijn vriendin wist wel wat en nam me mee  
naar Triton. Zo ben ik lid geworden. Ik zit nu al bijna anderhalf jaar op waterpolo en zwemvaardigheid.  
Op waterpolo zitten veel leuke kinderen. We gaan ook op waterpolokamp. Ik heb daar veel vrienden  
gemaakt. Dat is lachen. Ook bij zwemvaardigheid heb ik veel vrienden gemaakt. En ik heb zelfs een  
favoriet onderdeel, dat is snorkelen. Ik hoop dat ik nog leuke jaren ga meemaken met Triton.   
En misschien nog wel leukere jaren dan ooit.  
  
Ik wens jullie ook nog vele jaren toe. En we gaan natuurlijk voor de diploma’s.  
  
Ik geef de pen door aan Timo Veeken. 
  
GROETEN VAN Davien  
  
 

Waterpolo-jeugd 
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Waterpolo: Slag bij Triton 

Zaterdag 10 juni waren de 
Trtion (tournooi) dames in 

Putten, in het prachtige 
bosbad, het was een 

sportieve en gezellige dag! 

Terug naar home 
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Trimzwemmen 

De laatste training van trimzwemmen was op maandag 17 juli.  

De training van vrijdag 21 juli vervalt.  

 

De eerst training voor trimzwemmen na de zomervakantie is op maandag 4 september. 

  

Terug naar home 
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Jeugdtriatlon 

Hierbij een update van de laatste wedstrijden voor het zomerreces.  

Ook onze sporters hebben een reces, maar ze trainen wel door. 

  

Op zaterdag 10 juni was de triatlon in Weert. Om 6 uur gingen we  

richting Weert. Er moest namelijk door de jeugd al om 9 uur gestart  

worden. En er waren 2 wisselzones, dus fiets in zone 1 parkeren en je  

loopschoenen in de 2e zone. Daarna werd er gestart in een mooi,  

helderblauw meer. Eerst de jongens en daarna de meisjes. Anna startte  

wat later want zij zit bij de junioren. Er is super goed gepresteerd door  

Iedereen, ondanks het feit dat het bloedheet was deze dag. Dus ze  

moesten goed drinken tijdens en na het sporten. 

  

Op zondag 18 juni was er een triatlon in Aalten. Waar? Aalten in de  

Achterhoek. Gelukkig ook deze dag weer vroeg uit de veren. Hier deden  

Joep en Jordi aan 1/8 triatlon mee. Weersomstandigheden waren super.  

Jordi begon als een trein, kwam als 11e uit het water en iets later kwam  

Joep eraan. De heren begonnen lekker op de fiets. Helaas moest Jordi  

afstappen, hij had tijdens het zwemmen meerdere schoppen tegen zijn  

schouder en borst gekregen en kreeg tijdens fietsen daar te veel last  

van. Joep denderde lekker door en ging er met lopen als een speer  

vandoor. Joep heeft een lekkere tijd neergezet, 1.14.42 . Deze triatlon 

 valt niet onder het juniorencircuit. 

 Twee weken later moesten we starten in Zeewolde. Gelukkig iets  

 later op pad. Maar hier moesten we de winterjassen uit de kast  

 halen, want het was slecht weer en een stuk kouder. Er mocht niet  

 gestart worden met wetsuits, want de watertemperatuur was  

 boven de 22 graden. Het regende tijdens het fietsen, dus er moest  

 uitgekeken worden in de bochten, vooral bij het terug komen naar  

 de wisselzone. Daar was de weg spek en spekglad. Maar er stond  

 een regelaar die niet echt begreep wat hij daar moest doen.  

 Meerdere atleten hebben de grond van dichtbij bekeken.  

 Toen werd er een stuk vloerbedekking neergelegd en ouders  

 riepen naar de atleten om rustig af te stappen en te lopen.  

 

 Helaas had Micha een blessure aan zijn bovenbeen waardoor hij  

 deze wedstrijd niet lekker heeft gepresteerd. Gelukkig deed Amber  

 weer mee en aan haar gezicht te zien had ze ontzettend veel  

 plezier en kan ze super goed meekomen.  

 Sanne-Meis heeft onwijs goed gezwommen en kwam  

 als eerste het water uit, gevolgd door de andere meiden (uit  

 Weesp). Voor Sanne-Meis geldt: “Geloof in jezelf, je kunt die 5 km 

  lopen”. Zij liet het nu ook weer zien en trok zelfs een sprint aan  

 het eind.  
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Jeugdtriatlon 

Toen al onze jeugd binnen was, hebben ze zich opgewarmd op de  

tegelvloer van de Hema (want er moest ondergoed gekocht worden,  

vergeten in te pakken, we noemen geen namen). Daarna naar Bakker  

Bart voor enige warme versnaperingen. 

  

Op zaterdag 1 juli heeft er weer een groep mee gedaan met een triatlon  

in Didam. Zo zie je nog wat van Nederland.  

Jasper, Jordi, Micha, Mila en Sanne-Meis deden mee.  

Jordi deed samen met Marc (trainer) de 1/8 triatlon en hij heeft hier  

echt een hele goede tijd neergezet. Tijdens het fietsen een flinke bui  

regen. Zelfs kotsend over de finish, want in de laatste meters werd hij  

ingehaald door een (oudere) dame en toen dacht Jordi:  “Dat dacht ik  

niet!”, dus even gas op de schoenen.   

 

De anderen hebben het ook super gedaan. Micha had de opdracht  

gekregen van de fysio: “Gewoon doen!” en kijken hoe het gaat met je  

blessure. Hij heeft deze triatlon lekker uitgelopen.  

 

Sanne-Meis kwam weer als eerste uit het water gevolgd door de rest  

van de groep. Jongens en meisjes startten gelijk. Daarna een stukje  

lopen, fiets pakken en gaan.  Jasper kwam als eerste binnen met fietsen 

en vlak achter hem Micha, gevolgd door Mila en daarna Sanne- 

 Meis. Lopen ging nog steeds niet lekker bij Micha. Jasper en Mila  

 hadden de smaak te pakken. Jasper werd 3e in zijn  

 leeftijdscategorie en Mila werd 1e bij de meisjes. Helaas ging deze  

 keer het lopen bij Sanne-Meis niet super goed, maar ze heeft de  

 triatlon wel volbracht. 

  

 Nu hebben we even rust, zomerstop. We hopen dat na de  

 zomervakantie Havva ook weer mee kan gaan doen, zij is al  

 geruime tijd uit de running i.v.m. met een blessure. 

 

 Wat zeker genoemd mag worden is dat Triton in het eerste jaar dat  

 we als vereniging aan de competitie meedoen derde staat!  

 Hierdoor is de kans zeer groot dat we meedoen aan de finale in  

 het weekend van de Almere Challenge. 

 

 Iedereen een heerlijke,  

 sportieve vakantie! 

  

 Sandra Varkevisser 
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Foto’s Jeugdtriatlon 

Terug naar home 
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Het afgelopen jaar 
In het afgelopen seizoen hebben we een aantal nieuwe leden erbij gekregen, maar hebben we ook afscheid  
genomen van een aantal zwemmers. We hebben allerlei slagen en duiken geoefend. De zwemmers hebben er  
plezier in! 
  
Vakantie 
Maandag 17 juli is de laatste zwemtraining van dit seizoen. Op maandag 4 september gaan we weer starten in het  
nieuwe seizoen. 
  
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  
  
Wij wensen jullie een hele fijne vakantie! 
  
De trainers 
  
Nicky, Carine en Jessica 

Zwemmen met een beperking 

Terug naar home 
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Alweer een zwem-seizoen voorbij! Een jaar vol leuke  

trainingen, zware trainingen, wedstrijden en evenementen die  

even niets met zwemmen te maken hadden zoals het bowlen!  

  

Traditiegetrouw starten we het zwemseizoen altijd met het  

Trainingsweekend, waarmee we blijven werken aan ons  

'Team'. De voorbereidingen voor het aankomende  

Trainingsweekend zijn alweer in volle gang en ik hoop dan  

ook dat jullie allemaal weer mee gaan. 

  

We zijn een ploeg om trots op te zijn! Ondanks dat  

wedstrijdzwemmen een individuele sport is, kunnen we toch  

wel zeggen dat Triton wedstrijdzwemmen een hecht team is.  

Ik ben dan ook van mening dat juist dat team-gevoel bijdraagt  

aan de ongelofelijke prestaties die jullie neerzetten tijdens de  

wedstrijden (zeker als je bedenkt hoeveel effectieve  

trainingsuren wij tot onze beschikking hebben in vergelijking  

tot andere zwemploegen). 

 Ik ben trots op alle prestaties die jullie afgelopen seizoen  

 hebben neergezet en het enthousiasme waarmee jullie  

 naar de trainingen komen! Volgend seizoen gaan we  

 proberen weer een stapje hoger te eindigen in de  

 competitie en gaan we natuurlijk trainen voor nog meer  

 persoonlijke records, maar..... nu eerst even rust! 

 

 Geniet van jullie vakantie, de vrije tijd en hopelijk het  

 mooie weer! Dan zie ik jullie graag weer 'fris en fruitig' na  

 de zomervakantie zodat we weer met vol enthousiasme  

 aan het nieuwe seizoen kunnen beginnen. 

 

 Fijne vakantie  

 allemaal! 

  

 Remco Joukes 

 

Commissiepraatje 
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Er is dit seizoen weer hard gezwommen, en vaak harder dan ooit.  

Dat bewijst maar weer dat we goed bezig zijn als ploeg.  

In totaal zijn er door iedereen in alle categorieën 160 clubrecords 

gezwommen. Deze records zijn door 21 

verschillende zwemmers/zwemsters behaald.  

De één natuurlijk iets meer dan de ander.  

 

De 10 zwemmers met de meeste verbeteringen  

van een CR zijn: 

• Nick Buitendijk 32* 

• Francine Sommer 20* 

• Caroline Schreuder 18* 

• Lars van der Zee 16* 

• Paul Bunnik 15* 

• Tim Bunnik 8* 

• Angela Koekkoek 7* 

• Anna Morsink 6* 

• Marieke Gorter 6* 

• Yara Verschuren 6* 

 

  

 Het ene record blijft soms maar een weekje staan, de ander  

 overleeft jaren. Hieronder de oudste gesneuvelde records. 

Clubrecords 

cr
.dames / 

heren

leeftijdscat

egorie
.slag afstand

wie

geboorte 

jaar tijd wanneer .wie

geboorte  

jaar tijd wanneer

1 Heren 18-24 Rug 50 Martijn Putter 70 29,6 26-3-1988 Lars van der Zee 97 29,02 14-1-2017

2 Dames 10 School 50
Merel 

Kruidenberg 84 44.7 26-11-1994 Nienke Verschuren 6 43.76 13-11-2016

3 Heren 12 Vrij 50
Ewout van 

Heiningen 82 31.50 28-11-1994 Nick Buitendijk 5 30,54 18-2-2017

4 Heren 11 Vlinder 100 Clinton Bouman 83 1.26.60 18-12-1994 Nick Buitendijk 5 1.21.87 27-11-2016

5 Heren 11 Vrij 400 Paul van de Berg 85 5.43.30 8-12-1996 Nick Buitendijk 5 5.30.08 18-12-2016

6 Heren 12 Vrij 200 Paul van de Berg 85 2,34,50 6-4-1997 Nick Buitendijk 5 2,26,09 12-3-2017

7 Heren 12 Vlinder 50 Paul van de Berg 85 35.40 21-9-1997 Nick Buitendijk 5 34,43 18-2-2017

8 Heren 12 Rug 200 Paul van de Berg 85 2,53,60 8-11-1997 Nick Buitendijk 5 2,45,28 2-4-2017

9 Heren 12 Vrij 100 Paul van de Berg 85 1,09,20 16-11-1997 Nick Buitendijk 5 1,07,53 27-1-2017

10 Heren 12 Wissel 200 Paul van de Berg 85 2,45,30 16-11-1997 Nick Buitendijk 5 2,43,32 26-3-2017

11 Heren 12 Vlinder 100 Paul van de Berg 85 1,18,40 21-12-1997 Nick Buitendijk 5 1,17,86 27-1-2017

12 Heren 12 Wissel 100 Paul van de Berg 85 1,18,40 21-12-1997 Nick Buitendijk 5 1,16,54 12-2-2017

13 Heren 12 Vrij 800 Paul van de Berg 85 11,08,80 30-12-1997 Nick Buitendijk 5 10,59,99 9-4-2017

14 Dames 10 Wissel 200 Jacky van Eijken 88 3.16.45 11-10-1998 Nienke Verschuren 6 3.14.33 9-10-2016

15 Dames 15 School 200
Merel 

Kruidenberg 84 3.03.25 21-11-1999 Anna Morsink 1 3.02.62 2-10-2016

16 Heren 11 Vrij 100
Kevin van 

Lieshout 88 1.11.28 21-11-1999 Nick Buitendijk 5 1.10.46 9-10-2016

Op de volgende pagina’s zie je het laatste deel met alle verbeterde records die  
nog niet in de Flits hebben gestaan. Ook zie  je nog een overzicht van de clubrecords  
die verbeterd of gevestigd zijn met de estafette. 
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Hieronder allereerst je het laatste deel met alle verbeterde records die nog niet eerder in de Flits hebben gestaan: 

Clubrecords 
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En tenslotte het overzicht van de clubrecords die verbeterd of gevestigd zijn met de estafette: 

Clubrecords 
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Bij de zwemwedstrijden gaan de zwemslagen meestal goed, maar soms  

gaat het ook wel eens mis. En dat resulteert dan in een DIS. Dat is  

vervelend, maar in de uitslag staat er wel altijd bij wat je fout hebt  

gedaan, dus we  kunnen daar wel op trainen. Daarom houden de  

trainers ook bij welke dissen het meest voor komen. 

 

Kijk dus altijd naar je uitslag en als je een DIS hebt en je snapt niet  

waarom of je bent het er niet mee eens, vraag het aan één van de  

trainers. Zij kunnen het vast aan je uitleggen. 

  

Normaal is het zo dat er bij een DIS geen tijd genoteerd staat.  Daar is  

vanaf dit seizoen een kleine uitzondering opgemaakt. Bij de Swimkick  

wedstrijden krijg je bij de meeste dissen wel een tijd. Dit gebeurt om  

ervoor  te zorgen dat de jongste en nieuwste zwemmers toch ook tijden  

kunnen neerzetten. 

  

In totaal zijn er dit seizoen 50 dissen gehaald:  

 Bij de Swimkickzwemmers: 5 

 Bij de Miniorenzwemmers: 35 

 Bij de Junioren/Jeugd/Senioren: 10.  

 

 

 

 De afgelopen 5 seizoenen kwamen we gemiddeld uit op 60 dissen, 

 dus dit jaar hebben we het eigenlijk goed gedaan. Maar we zullen  

 natuurlijk goed moeten blijven trainen om er voor te zorgen dat  

 het er volgend seizoen nog minder worden. 

  

 TOP 3 Swimkick dissen: 

 AA - Valse start (2*) 

 RH – bij rugslag eindpunt niet in rugligging aangetikt (2*) 

 SR – meer dan 1 vlinderbeenslagen gedaan na 
start/keerpunt (1*) 

   

 TOP 3 Minioren dissen: 

 AA – Valse start (7*) 

 SL – bij schoolslag bij het keer/eindpunt met 1 hand 
aangetikt (6*) 

 RF – bij rugslag bij het loslaten van de wand niet de 
rugligging aangenomen (4*) 

 

  TOP 3 Junioren/Jeugd/Senioren: 

 AA – valse start (3*) 

 SL – bij schoolslag bij het keer/eindpunt met 1 hand 
aangetikt(2*) 

 Meerdere dissen die 1 maal voorbij zijn gekomen (5*) 

Dissen 



WZ & PC Triton Flitsen ©2017 

Naast de dissen houd ik vanuit de uitslagen een aantal dingen bij.  

  

Afgem. = Is afgemeld: Dit zijn de afmeldingen die bij ons last minute  

binnen komen en die wij op de dag van de wedstrijd vlak voor het  

inzwemmen doorgeven aan de wedstrijd leiding. Dit is dit seizoen 57  

keer voorgekomen. Een keertje ziek zijn kan en logisch dat je je dan af- 

/ziek meldt. Maar 57 afgemelde starts is en blijft veel! 

  

NG. = Is niet gestart. Deze afmelding is te laat doorgegeven. Dit seizoen  

bij 3 starts.  

 

NG ZA. = Is Niet Gestart Zonder Afmelden. Dit seizoen bij 3 starts. 

  

Deze laatste 2 horen allebei op 0 te staan. Als je niet bij een wedstrijd  

kunt zijn, dan meld je je af en dat doe je op tijd. Als je ziek bent ben je  

dat in de ochtend ook al, dus kun je je ook op tijd afmelden. Dit scheelt  

de ploegleiding ook weer een hoop stress. En het is nog eens jammer  

ook, want op beide vermeldingen staat een boete. Deze boete wordt  

automatisch door de KNZB bij Triton geïncasseerd en wij zullen deze  

natuurlijk doorbelasten aan de betreffende zwemmer(s).  

 

 

 

 

 LAC Klassement 

 Iedereen die alle wedstrijden van het LAC (lange afstand  

 competitie) zwemt word opgenomen in het landelijke klassement  

 in je eigen leeftijdsgroep. Bij Triton zijn er dit seizoen 5 zwemmers  

 die het klassement vol hebben gezwommen: 

 

 Meisje minioren 3+4: 

 * Laura Dongen (63e) 

 * Tara de Rooij (83e)  

 

 Jongens minioren 5+6: 

 * Nick Buitendijk (2e) 

 

  Dames Senioren: 

 * Marieke Gorter (38e) 

 

 Heren Senioren: 

 Tim Bunnik (6e) 

  

 Mooie resultaten om trots op te zijn,  

 want dit is een landelijk klassement.  

 

 Tim Bunnik 

Andere vermeldingen en LAC klassement 
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Op 10 en 11 juni zijn de Miniorenfinales gezwommen in het 

prachtige Noorderparkbad in Amsterdam. Door de Triton zwemmers  

is er goed gezwommen! Hierover verderop meer! 

 

Maar het had weinig gescheeld of de wedstrijden waren afgelast  

wegens een  tekort aan tijdwaarnemers. De werkgroep Zwemmen  

van de Kring heeft hierover beklag gedaan bij alle deelnemende  

verenigingen door middel van de volgende noodoproep:  

 

“Een toenemend aantal verenigingen (veelal dezelfde) bezorgt ons al  

geruime tijd een probleem met het rond krijgen van de jury, maar deze  

finales overtreffen alles. Het is ouders blijkbaar steeds minder duidelijk  

dat het sporten van hun kind niet afgekocht wordt door het betalen van  

contributie, maar dat de wedstrijden niet door kunnen gaan zonder hulp 

van ouders.   

 

Als werkgroep vragen wij ons daarom ook af hoe wij hiermee om  

moeten gaan. Wij hebben, net als veel mensen van de kop van de jury,  

geen zwemmende kinderen. Wanneer wij hetzelfde standpunt gaan  

innemen als de meeste tijdwaarnemers, kunnen wij voor volgend  

seizoen alle wedstrijden annuleren. Misschien moeten wij alle  

 verantwoordelijkheid voor het organiseren van de wedstrijden 

 maar volledig bij de verenigingen gaan neerleggen”. 

 

 De werkgroep heeft vervolgens van de verenigingen die tot dan  

 toe  in gebreke waren gebleven en het hebben afgedaan met de  

 mededeling dat zij geen mensen hadden om te fungeren, dat zij  

 uiterlijk de maandag  voor de Miniorenfinales de namen van  

 beschikbare tijdwaarnemers  zouden opgeven. Zo niet, dan zouden  

 hun deelnemers niet aan de wedstrijd mogen meedoen.  

 De werkgroep zou dit ten zeerste betreuren en beseft dat dit ten  

 koste van de zwemmers gaat.  

  

 Uiteindelijk heeft deze noodoproep gewerkt en waren er  

 voldoende klokkers van alle verenigingen.  

 Triton houdt altijd goed in de gaten of we nog voldoende klokkers  

 hebben en heeft toevallig in de vorige Flits nog een oproep  

 gedaan.  Wij zijn dan ook heel blij dat maar liefst 3 ouders de  

 cursus gaan volgen komend seizoen!  

 Nynke Venema, Edith Lijnsvelt en  

 Ilse van Stuivenberg, alvast super 

 bedankt en heel veel succes!! 

Noodzaak tijdwaarnemers 
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Like2Swim, zwemmen in Monaco aan de Maas! 

  

Zoals jullie wellicht hebben gelezen heeft Maarten van der Weijden,  

in het weekend van 24 juni, 80 kilometer gezwommen van Amsterdam  

naar Rotterdam. Hij deed dit enerzijds om geld in te zamelen voor  

kinderen met luchtwegproblemen en anderzijds om aandacht te vragen  

voor het openwater-zwemevenement Like2Swim, dat dit jaar voor de  

2de keer plaatsvond in Rotterdam (zie foto). Hij kwam uiteindelijk wat  

later dan verwacht in Rotterdam aan omdat er een harde tegenwind  

stond en hij een aantal keren flink tegen de stroom in moest ploeteren,  

maar dat mocht gelukkig de pret van Like2Swim niet drukken.  

 

Zelf heb ik deelgenomen met cap 128 aan de wedstrijd van 3 km om  

9 uur ’s ochtends met ongeveer 50 andere zwemmers (zie foto).  

Het zwemmen in een Marina die langs de Maas ligt was een hele  

bijzondere ervaring, niet alleen omdat je met alle jachten het gevoel  

had om in Monaco te zwemmen (zie foto) maar vooral omdat het water  

een beetje “zoutig” smaakte. Met een 7de plek onder de recreanten en  

een eindtijd van 0:53:42 was ik zeker niet ontevreden. Het enige wat mij  

zwaar tegen viel was het nemen van keerpunten, en vooral die met een  

complete U-turn. Ervaren zwemmers keerden met een snelle 

schaarbeweging over de rug heen maar ik deed dat met een wijde 

 bocht waardoor ik telkens vele seconden liet liggen. Dat wordt dus  

 vanaf nu U-turns trainen bij Triton! Temeer omdat het parcours dat  

 ik aanwijs op de foto maar liefst 3 keer gerond moet worden op de  

 afstand van 3 kilometer.  

  

 Eric van ’t Hoff (maandagavond masterzwemmer) 

 

  

 

Like2Swim 
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Agenda wedstrijdzwemmen 

Aanstaande vrijdag (21 juli) is de laatste training voor wedstrijdzwemmen.   
Kom allemaal, het wordt zoals altijd weer een leuke afsluitende training! 

 
En daarna vakantie!  

We hopen dat jullie allemaal een heerlijke vakantie hebben met mooi weer! 
 

De eerste training na de zomervakantie is op maandag 4 september. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Terug naar home 
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Verjaardagen 

1 Nathan van den Heuvel 
1 Linda Vermeij - van der Laan 
3 Jeanno Philipsen 
4 Paul Duijn 
6 Roelof Jonkvorst 
6 Willem Herderschee 
8 Tjibbe Nyqvist 
9 Erwin Malij 
9 Marleen Aernoudts 
10 Cor Mühl 
11 Fabiënne Snouck 
11 Anna Hin 
14 Eva Homan 
15 John Ottenhoff 
15 Wilco Ottenhoff 
17 Petra Oosting-Strijland 
17 Eros Vasilache 

18 Angela Koekkoek 
18 Lianne Schoonderwoerd 
19 Caroline Schreuder 
19 Ryan Lister 
21 Stella Hin 
23 Jos Ruyterman 
24 Jessica Hooijer 
24 Nigel Chardet 
26 Flor Kootstra 
26 Senne Jonkvorst 
28 Paul Bunnik 
28 Arwen de Vries 
28 Sterre de Vries 
30 Esmee de Jong 
30 Bartjan de Haan 
31 Luciën Dijkmans 
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Verjaardagen 

2 Joke Seinen-Ates 
3 Evelien Fiene-Stoop 
5 Gerda van Lindenberg 
7 Joey Zeijlemaker 
8 Rick van Vliet 
8 Tjebbe Bosma 
10 Sofia El Hamsi 
10 Leon Eckhart 
10 Sander Hentati 
11 Jacco Costa Visser 
12 Kyra de Rooij 
12 Joost Puijk 

13 Leon Klok 
14 Richard Veltkamp 
17 Tycho van Tol 
18 Shila Stor 
19 Melissa Lijnsvelt 
20 Annelies Pruik 
23 Annemieke Buring 
23 Inge Horstman 
23 Nicky Konijn 
24 Menno Noom 
25 Arjen Ledder 
26 Iris Buitendijk 
30 Lisa Valkenburg 
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Verjaardagen 

3 Koen van der Zee 
3 Mary de Vries-van Beest 
3 Anouk Venema 
4 Ewout van Heiningen 
4 Tim Fiene 
7 Jacqueline van Rijswijk 
9 Tjalling Venema 
11 Lisanne Pen 
12 Laura Dongen 
13 Quinten Costello 
14 Jason Bastis 
15 Erik Vermeulen 

18 Pascal van Kassel 
19 Nel Gijsen 
20 Jasper Versteeg 
22 Devan Robinson 
23 Jisca Wiskerke 
25 Mijntje de Vries 
26 Joëlle Franssens - van Schooten 
27 Jurgen Baart 
27 Niels Knol 
28 Veerle Huiberts 
28 Marieke de Rooij 
29 Tony Dongen 

Terug naar home 


