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De Flitsen van Maart 2017  

 Clubkampioenen Triton 

 Triton doet mee aan Sportfair Weesp  

  Meld je snel aan voor het Clubweekend! 

 Triatlon bij Triton! 

 Zwemmen met een beperking 
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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 Tritonners, 

 

Tim schreef in januari in de eerste bestuurshoek van dit jaar nog: “De  

maand is omgevlogen”. Ik kan nu al bijna zeggen: “Nog een paar dagen  

 en dan is het eerste kwartaal al weer voorbij”! Er is in de afgelopen  

periode veel gebeurd. Zo hebben wij in de vorige Flits kennis kunnen  

maken met onze nieuwe waarnemend voorzitter Tjebbe. In zijn  

bestuurshoek schreef hij: "Leden schroom niet om mij aan te spreken  

met suggesties of als er iets dwars zit. Of ik het kan oplossen, kan ik niet  

beloven, maar aandacht zal er zeker aan gegeven worden".  

Beste Tritonners, maak hier gebruik van! Wij als bestuur kunnen niet  

zonder jullie input. 

 

Sinds de vorige ALV zijn wij druk geweest met de nieuwe Statuten en  

het Huishoudelijk Reglement. De Statuten worden binnenkort voor  

akkoord ondertekend bij de notaris, waarna ze formeel zijn. Wij zullen  

de statuten dan op de website van onze vereniging plaatsen. Nu is  

het Huishoudelijk Reglement aan de beurt en inmiddels hebben een  

aantal bestuursleden hier al menig uur aan besteed. Op korte termijn  

staat een vervolg-afspraak gepland en zodra het reglement gereed is  

zullen wij jullie hiervan op de hoogte brengen. 

 

 De CEC is op dit moment druk bezig met alles wat te maken heeft  

 met het Clubweekend. Elders in deze Flits zal je hier meer  

 informatie over vinden. Mocht jij je nog niet hebben opgegeven,  

 doe dit dan zo snel mogelijk. De formulieren kunnen tot 8 april  

 worden ingeleverd. VOL=VOL. 

 

 Mariëlle en Carine zijn naar een informatieavond geweest van  

 Sportfair. Zondag 21 mei staat de Gemeente Weesp voor de eerste  

 keer in het teken van de Sportfair. Bezoekers kunnen gratis  

 kennismaken met het sportaanbod van Weesp. Wij zijn ons druk  

 aan het  beraden hoe wij onze fijne club hier zo goed mogelijk  

 kunnen presenteren. Mocht je suggesties hebben laat het ons  

 weten. 

 

 En wat hebben onze masters een geluk gehad. Afgelopen zondag  

 hadden zij een wedstrijd in Amersfoort. Een dag later stond het  

 Amersfoortse  Sportfondsenbad negatief in het nieuws.  

 De Telegraaf kopte zelfs met: "Een brug valt naar beneden in  

 zwembad". Gelukkig is er niemand gewond geraakt.   

 

 Ik wens jullie allen veel zwemplezier!   Lambert  
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Nieuws en mededelingen 

Sinds  maart verwelkomen wij als nieuw lid: 

In verband met de meivakantie, zal de volgende Flits  
pas in week 22 verschijnen.   
De kopij hiervoor kunt u tot uiterlijk donderdag 25 mei 
uitsluitend sturen naar: redactie@triton-weesp.nl.  

Wail Quechar (diplomazwemmen) 

Wiam Quechar (diplomazwemmen) 

Fallon Leeman (diplomazwemmen) 

Terug naar home 
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 Triton op Sportfair Weesp 

  

 WZ&PC Triton gaat op 21 mei a.s. meedoen met de Sportfair die  

 georganiseerd wordt op Sportpark Vechtoever.  

 Wij willen in ieder geval een promotiestand inrichten en daar beelden  

 laten zien van de verschillende disciplines bij Triton: diplomazwemmen,  

 wedstrijdzwemmen, waterpolo, trimzwemmen, zwemmen met  een  

 beperking en de triatlon.  

 Daarvoor willen wij tijdens de lessen en trainingen gaan filmen.  

 Als u er bezwaar tegen heeft dat uw kind of u zelf op de Sportfair op  

 filmbeelden te zien zal zijn, wordt u verzocht dit voor 1 april a.s. te  

 melden bij de ledenadministrateur: bosma.ruiter@planet.nl . 

 Wij zullen daar dan bij de opnames rekening mee houden.  

  

 Informatie over de Sportfair is te zien op http://www.sportfair.nl/Weesp/sportfair-weesp 

 

 

Sportfair Weesp 

mailto:bosma.ruiter@planet.nl
http://www.sportfair.nl/Weesp/sportfair-weesp
http://www.sportfair.nl/Weesp/sportfair-weesp
http://www.sportfair.nl/Weesp/sportfair-weesp
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Clubweekend 2017 
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Clubweekend 2017 

Terug naar home 
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De commissie stelt zich voor 
Hoi allemaal, ik ben Louise de Haan, 18 jaar oud en sinds dit  
seizoen lid van de commissie diplomazwemmen. Maar ik ben  
al heel wat jaartjes lid van Triton en zwem nog steeds met  
veel plezier. Ik ben niet alleen lid van diplomazwemmen maar  
ook van wedstrijdzwemmen. 
  
In 2011 ben ik gevraagd of ik wilde helpen met lesgeven, wat  
ik onwijs leuk vond, want dat wilde ik al toen ik net bij Triton  
zwom. En met succes want nu geef ik samen met Nicolien les  
aan de nieuwe kindjes die zwemmen voor diploma 1 en voor  
de stickers van diploma 1. 
 
Ik ben niet alleen lid van de commissie en juf, maar ik regel  
ook de baddienst wat onwijs leuk is om te doen en niet eens  
veel moeite en tijd kost. Maar zonder papa’s en mama’s gaat  
dit niet lukken, dus mocht u denken van: “Hé ik wil wel  
helpen”,  stuur een mailtje naar dit mail adres:  
louisedehaan@hotmail.com, want meer handen maken  
licht werk. Hoe meer mensen zich aanmelden, hoe minder  
vaak je aan de beurt  bent en hoe leuker het blijft. 
 
 

 In het dagelijks leven ben ik best druk. Ik ga op maandag  
 naar school, waar ik de opleiding detailhandel doe, die  
 bijna afgerond is. Wat ik daarna ga doen is nog niet  
 helemaal duidelijk, maar dat gaat vast leuk worden.  
 De rest van de week werk ik bij de Albert Heijn in Weesp,  
 daar zouden sommige van jullie mij ook van kunnen  
 herkennen ;-). 
 
 Verder vind ik het leuk om lekker series te kijken en te 

sporten. 

Diplomazwemmen 

mailto:louisedehaan@hotmail.com
mailto:louisedehaan@hotmail.com
mailto:louisedehaan@hotmail.com
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Een veel gestelde vraag:  

Iedereen heeft het altijd over het proef- en afzwemmen, maar wie bepaalt  

nou eigenlijk of je mag proef- en/of afzwemmen? 

Jouw lesgever is hier een half jaar mee bezig en bepaalt wie hij/zij opgeeft  

voor het proefzwemmen. Dit gebeurt meestal een week of 2/3 voor het  

proefzwemmen. Betekent dit dat je dan alleen maar even die laatste les(sen)  

goed je best moet doen? Nee, helaas niet. De lesgever staat vaak wel de  

laatste paar lessen met een blaadje te turven wie wat kan. Een + als je het  

onderdeel beheerst en een – als dat nog niet het geval is. Maar vanaf de  

eerste les kijken ze al wel hoe iedereen presteert. Dus hoe vaker je er bent  

tijdens de les, hoe meer je kunt oefenen, maar ook hoe meer tijd en  

gelegenheid je hebt om te laten zien wat je kunt. Als je vaak afwezig bent,  

heb je kans dat de lesgevers niet weten wat je kunt en dat ze je daardoor  

niet opgeven voor het proefzwemmen. Zonde als je toch wilt afzwemmen.  

Dus lekker vaak komen, dan vergroot je je kans op één of meerdere  

diploma’s net voor de zomer. 

 

Als je bent opgegeven voor het proefzwemmen betekent dat ook automatisch  

dat je mag afzwemmen? Ook hierop is het antwoord (helaas)  weer nee!  

Tijdens het proefzwemmen komt er altijd iemand anders dan jouw vaste  

lesgever beoordelen. Deze beoordelaar gaat kijken of je de belangrijkste  

onderdelen van het diploma voldoende beheerst. Is dit het geval dan mag je  

afzwemmen. Is dit nog niet  zo, gaan we gewoon nog een half jaartje verder  

oefenen en het dan  gewoon opnieuw proberen. Dat gaat dan vast lukken, 

 want dan ben je tenslotte weer een half jaar ouder/sterker/ beter.  

 Zorg dus dat je zoveel mogelijk aanwezig bent tijdens de zwemlessen,  

 want dan kun je meer oefenen, waardoor je beter kunt zwemmen en  

 het alleen nog maar leuker wordt.  

 

 Is het erg als je een keertje niet kunt komen? Nee hoor, natuurlijk niet.  

 Wij (jouw lesgevers) vinden het dan altijd wel prettig als je het bij ons  

 meldt. Dan weten we wie we kunnen verwachten tijdens de les. 

 

 Heb je nou ook nog een vraag over het Diplomazwemmen of gewoon  

 over Triton? Schroom dan niet en vraag het gewoon. Je kunt me altijd  

 aanspreken in het zwembad of een mailtje sturen naar  

 (diplomazwemmen@triton-weesp.nl).  

  

 Als we dan vaker dezelfde  

 vraag tegen komen zullen  

 we die misschien wel in de  

 volgende Flits behandelen.  

 Uiteraard hoef je niet tot  

 die tijd op je antwoord te  

 wachten.  

 

 Tim 

Diplomazwemmen 
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 Belangrijke data  

  

 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 vrij zodat je aanwezig kunt zijn! 

 

    

Diplomazwemmen 

Terug naar home 
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Laatst gingen we met het team van waterpolo onder de 11 naar Den Helder.  

Wel verloren, maar het was heel leuk. Eerst gingen we heel lang rijden en daarna  

begon dus de wedstrijd van waterpolo.  

Toen we klaar waren gingen we naar de Mc Donalds. Het was heel gezellig.  

Dat hadden we ook toen we een wedstrijd in Vianen hadden met het team onder de  

13. Toen kregen we lekker een ijsje.  

De trainers zijn heel aardig. 

 

van Lisa 

 

Ik geef de pen door aan Annika                                                      

Waterpolo jeugd 
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Onze kids zijn geen snelle zwemmers eigenlijk...en ze storen  

de tegenstanders niet. Als wij de bal hebben dan zwemmen  

de tegenstanders als haaien op de bal af...  Onze kids wachten  

af. Ze blijven achter zwemmen, blijven hangen op hun helft,  

niet naar voren... maken zich niet vrij van de tegenstander.  

Zodat degene die de pass moet geven niet weet naar wie  

hij / zij de bal moet gooien en gooit maar ergens in de hoop.  

Dat gaat vaak mis. Want de bal gaat naar de tegenstanders  

dan. Tegenstanders zijn vaak grotere kinderen met meer  

snelheid en kracht. Pas in de 4-de helft hebben onze kids het  

door dat ze naar voren moeten (misschien uit woede of  

agressiviteit vanwege de achterstand). En wat gebeurt er dan:  

3 goals! Ze laten de tegenstander teveel naar de goal komen  

in plaats van direct als de haaien op de prooi af te gaan.  

Die afwachtende houding moet weggetraind worden.  

Met een aanvallende houding tezamen met meer  

energie/kracht/snelheid zie je dat ze kansen creëren.  

Ze kunnen het wel maar ...  

 Misschien moeten we als ouders onze kids meer laten  

 trainen. Meer tijd investeren. In hun waterpolo  

 investeren.  Maar wel gedaan jongens en meisjes!  

 Uitslag 14-3 (verloren).  

 Op naar de Mac Donalds!   

 

 Trainer en coach Jurgen Baart 

 

  

Verslag wedstrijd jeugd 
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Waterpolo jeugd 

Maar er wordt ook wel eens 
gewonnen. Lees hier het 
verslag uit de streekkrant van 
de Noorkop: 
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In onderstaand overzicht zien jullie de thuiswedstrijden van de Triton-waterpoloërs in april 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 

Terug naar home 

Datum  Tijd  Team  Tegenstander  

zondag 2 april  15:15  Dames  De Otters Het Gooi Da1  

zondag 2 april  16:00  Heren  De Otters Het Gooi H1  

zondag 2 april  17:00  Gemengd-E <11  Het Y EG2  

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

zondag 30 april  15:15  Dames  De Amstel / Meerkoeten  
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Triatlon bij Triton 

Sinds kort hebben we ook een afdeling triatlon binnen de  

vereniging.  

 

De groep bestaande uit Sanne-Meis, Rosalie, Mila, Amber,  

Anna, Jasper, Tjibbe, Havva, Joep, Jordi en Micha, die nu  

onder de vlag van Triton mee gaat doen met het junioren  

triatlon-circuit, is al ruim een jaar bezig met trainen en met 

het meedoen aan wedstrijden.  

 

Het eerste deel van het jaar werd er getraind door Paula van  

der Pouw en Marc Schouten. Zij zijn het professioneler gaan  

aanpakken en hebben de hulp van meer trainers en  

begeleiders gezocht.  

Sinds vorig jaar september wordt er op de 

 woensdag of donderdag gelopen. Met de  

hulp van Cees Schep, Julia de Leeuw, Victor  

Ferrero  en Marc Schouten wordt er wekelijks  

een programma afgewerkt.  

 Op maandagavond wordt er getraind in het zwembad,  

 want zwemmen is ook een onderdeel. Het grote deel van  

 de triatleten zijn wedstrijdzwemmers die liggen  

 gemiddeld 3 uur in het water. 

 
Vanaf 1 april wordt de racefiets weer uit de schuur  

 gehaald en klimmen ze iedere zaterdag op de fiets.  

 Onder leiding van Paula of Marc en met hulp van  

 Lambert en Jan-Pieter worden op zaterdag heel wat  

 veilig kilometers gemaakt. 

 

 Dat we dit jaar onder de vlag van Triton zijn gaan mee  

 doen heeft er mee te maken dat we nu als vereniging zijn  

 ingeschreven bij de bond, zodat we individueel maar  

   ook als verenging punten gaan halen. 

 
   Sandra Varkevisser 
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Triatlon bijTriton 

Hieronder het overzicht van komend seizoen: 

 

 Datum Evenement  Website 

6 mei Bosbaan Triathlon (Amsterdam) * www.amsterdamsetriathlons.nl 

27 mei Duin Triathlon (Almere) * www.triathlonalmere.nl  

11 juni  Stadstriathlon Weert * http://stadstriathlonweert.nl/ 

24 juni Zeewolde Endurance www.zeewolde-endurance.nl/ 

3 september Rutbeek Triathlon (Enschede) www.twentetriathlon.nl 

8 oktober NK Run Bike Run Spijkenisse www.tvs90.nl 

Wisten jullie dat Rosalie en Maud 
afgelopen maand eerste zijn 

geworden bij de Regiocross in 
Amsterdam? 

Op de volgende pagina 
nog meer foto’s van onze 

Triatlon-groep 

http://www.amsterdamsetriathlons.nl/
http://www.triathlonalmere.nl/
http://stadstriathlonweert.nl/
http://www.zeewolde-endurance.nl/
http://www.zeewolde-endurance.nl/
http://www.zeewolde-endurance.nl/
http://www.twentetriathlon.nl/
http://www.tvs90.nl/
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Triatlon bijTriton 
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LoopclinicTriatlon 

Mindful running clinic: 

Op zondag 19 maart hadden de jeugdige triatleten een clinic  

over mindful running door oud Triton lid Angelique van  

Tilburg. Tijdens deze clinic werd de nadruk gelegd op het  

bewust zijn tijdens het hardlopen. Daarnaast was ademhaling  

een groot onderdeel van de clinic.  

 

Om precies 14:00 uur ging de clinic van start. Er werd  

begonnen met warmlopen. Tijdens deze opdracht moesten  

de kids allerlei driehoeken lopen. Na het warmlopen begon  

de clinic eigenlijk echt. Loopscholing was het eerste  

onderdeel. Hierbij werd vooral de focus gelegd op de armen 

en hoe je deze het best kunt gebruiken bij het hardlopen.  

 

Na de loopscholing en diverse andere oefeningen verplaatste  

de groep zich naar het fietspad. Daar werden diverse adem- 

halingstechnieken doorgenomen, om uiteindelijk te eindigen  

met een pleister op je mond en daarmee een stuk te lopen.  

 Het was een leuke en interessante middag en wij gaan  

 sommige nieuw geleerde technieken zeker bij de  

 reguliere looptraining toepassen.  

 

         Marc Schouten 
 

Terug naar home 
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Training 

Afgelopen maanden hebben we weer veel gedaan tijdens de training. In januari en februari was het vooral de duik en een  

keerpunt die we geoefend hebben. In maart hebben we de borstcrawl en rugcrawl gedaan. De komende maand, april, gaan  

we weer schoolslag en zelfs vlinderslag doen.   

  

Vakantie 

In de vakantie gaat de training door. Alleen in de zomer hebben wij een zomerstop. Mocht je op vakantie zijn, kan je dit  

doorgeven via de mail of bij de training.  

  

Nieuwe leden 

We hebben (weer) ruimte voor nieuwe zwemmers in ons uur.  

Kent u of bent u iemand die graag zwemt in een kleine groep  

met extra aandacht? Kom een keertje mee zwemmen op de  

maandagavond van 19.20 uur tot 20.10 uur. Vooraf aanmelden  

kan via: zmb@triton-weesp.nl  

  

De trainers 

  

Nicky, Carine en Jessica 

Zwemmen met een beperking 

Terug naar home 
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Afgelopen maand is er weer veel gebeurd, de bekers van de  

onderlinge wedstrijden zijn uitgereikt, maar ook de vierde  

en laatste competitie wedstrijd is gezwommen. Voor mij dit  

keer de eer om er een stukje over te schrijven voor in de Flits. 

 

Als eerste was er de uitreiking van de bekers, maar daarvoor  

was er ook nog een training. Als trainer was het goed te zien  

dat er een grote opkomst was, wel 50 zwemmers. Het was in  

enkele banen wat aan de drukke kant, maar hopelijk is er  

vaker een grotere opkomst. Helaas was het de week erna  

alweer veel rustiger. In het clubhuis was het ook druk voor de  

uitreiking, inclusief Jennifer en haar zoontje Calvin. Verderop  

in de Flits is te lezen wie de winnaars zijn geworden. Alle  

trainers en de commissie zijn trots op de behaalde resultaten  

van iedereen. 

 

Een week later was het alweer tijd voor de laatste competitie  

wedstrijd. Ondanks dat er grote files stonden en we daardoor 

toch niet gingen verzamelen bij het clubhuis, was 

 iedereen op tijd in het zwembad in Almere-Poort. Er is  

 goed gezwommen en zijn er veel PR’s gezwommen. We  

 zijn deze wedstrijd in onze regio 2e geworden en 

 uiteindelijk ook in het totaalklassement als tweede  

 geëindigd!  Alle trainers zijn trots op deze topprestatie  

 en hopen dat iedereen volgend jaar weer zo’n prestatie  

 zal neerzetten. Om dat te bereiken hoop ik jullie nog  

      vaak in het zwembad te  

      mogen zien de komende  

       maanden om te trainen voor 

      de laatste wedstrijden of voor 

      het volgende seizoen. 

 

      Lars 

 

Trainerspraatje 



WZ & PC Triton Flitsen ©2017 

Op zondagmorgen 5 maart heeft de prijsuitreiking van de Onderlinge Wedstrijden plaatsgevonden. Het was een volle bak in het  

clubhuis, maar het paste net. Iedereen was vol verwachting wie dit jaar met de prijzen naar huis zou gaan.  

 

En de winnaars van de Onderlinge wedstrijden 2017 per categorie zijn geworden:  

Meisjes onder 9 jaar:  Fabiënne Snouck    

Meisjes onder 11 jaar:  Nienke Verschuren 

Meisjes onder 13 jaar:  Yara Verschuren 

Meisjes onder 15 jaar:  Iris Seinen 

Meisjes onder 17 jaar:  Anna Morsink 

Dames senioren:   Margot Tijnagel 

 

Jongens onder 9 jaar:  Steven Knol 

Jongens onder 11 jaar:  Wessel Bolte 

Jongens onder 13 jaar:  Nick Buitendijk 

Jongens onder 15 jaar:  Tjalle Aalbers 

Jongens onder 17 jaar:  Julien Luursema 

Heren senioren:   Lars van der Zee  

 

En onze clubkampioenen voor 2017 zijn geworden: Anna Morsink en Lars van der Zee!  

Gefeliciteerd allemaal met deze fantastische prestatie!! 

 

Clubkampioenschappen 
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Clubkampioenen 2017 

Calvin 

Bronzen 
Prestatiemedaille 
zwemmen 2016 - Masters 

Lars van der Zee & Anna Morsink 
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PR-pot 

Afgelopen maand is de bijdrage voor 
de PR-pot geïnd, over het eerste 
gedeelte van seizoen 2016-2017.  
 
Afgesproken is dat we per wedstrijd 
tot maximaal 60 PR’s (dus € 3,-) 
zullen innen. Bij de meeste 
wedstrijden komen we niet aan dit 
aantal, maar jullie kunnen zien dat 
we er bij de onderlinge wedstrijden 
ruim overheen gegaan zijn!  
  
De bijdrage voor de PR-pot komt nu 
op € 18,25 voor degenen die 
hiervoor zijn aangemeld.  
Alweer een heel mooi bedrag dat  
dit jaar gebruikt kan worden bij  
het trainingsweekend! 
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Op zondag 12 maart werd deel 4 (het laatste deel alweer) van de  

Zwemcompetitie gezwommen in Almere-Poort. Doordat de A1 richting  

Amsterdam was afgesloten, stond heel Weesp vast en een groot aantal  

zwemmers nam daarom maar weer de trein. Iedereen was gelukkig op 

 tijd in het zwembad. 

 

De wedstrijd leverde heel veel mooie resultaten op, maar helaas ook  

enkele onnodige dissen bij de oudere jeugd. En bij de allerjongsten  

weet je ook dat er altijd wel een aantal een dis zal scoren. Het blijft  

altijd jammer, maar hopelijk leert iedereen ervan.  

 

Wat een enthousiasme verder bij de onze allerjongste zwemmers! 

Abby, die officieel net te jong was, mocht toch mee doen! Wat was ze 

daar blij mee!  

 

Een paar opvallende prestaties waren: 

• Lars is nu echt ontketend: op naar de 1:00.00 op de 100 vlinder! 

• Nick  blijft grote PR’s zwemmen. 

• 2 prachtige races van de nichtjes Yara en Pascalle (1-1). 

• Anna M. zwemt zelfs met blessure nog steeds heel hard .  

• En een groot compliment voor onze ploegleiding! Zonder alle 

vaste krachten liep alles toch op rolletjes: Iedereen was op tijd  

 aan de start en alle tijden zijn opgenomen. We mogen ons rijk  

 rekenen met zoveel goede hulp . 

 

 Triton is deze ronde weer als 2e in onze klasse geëindigd en heeft  

 daarmee de 2e plek definitief veiliggesteld. 

 Landelijk is Triton in onze klasse als 17e geëindigd. Een prachtig  

 resultaat! 

 

  

 

Verslag Competitie 4 
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Foto’s Competitie 4 
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Op zondag 26 maart werd alweer het 7e deel van het  Zuyderzee Masters Circuit (ZMC) gezwommen. 

Dit keer met maar 4 masters van Triton: Paul natuurlijk en de dames Francine, Caroline en Angela.  

Als het goed is voor de laatste keer in dit "oude" 50 meter zwembad in Amersfoort. Het nieuwe bad  

(ook 50 meter) wordt eind 2017 opgeleverd. Het leverde gemengde gevoelens op: enkele zwemmers   

hebben wel wat jeugdsentiment bij dit oude bad: Angela heeft hier haar 1e NK hier gezwommen,  

Caroline heeft hier in haar jeugd een jaargangfinale gezwommen en Paul deed hier vroeger aan waterpolo. 

 

Een spannende race was het rechtstreekse duel tussen Paul en Angela op de 200 wissel. Angela, net terug   

uit Curaçao, dus nog met een flinke jetlag,  vond dat ze niet van een 60-jarige man mocht verliezen, dus ging   

er als een speer vandoor! Paul probeerde het nog in te halen op de schoolslag en de borstcrawl, maar tikte   

toch net een paar seconden later aan.  

 

Al met al hebben de masters van Triton het allemaal goed gedaan: Bijna uitsluitend 1e plaatsen  

voor Triton, wat een weelde! Dus iedereen deed weer goede zaken voor zijn/haar klassement. 

 

        Wat was de schrik groot toen we de  

        volgende dag zagen dat de brug in het  

        zwembad naar beneden was gevallen!  

        Gelukkig geen persoonlijke ongelukken. 

        Maar toch echt wel tijd voor een nieuw  

        zwembad! 

Masters in Amersfoort 
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Agenda wedstrijdzwemmen 

Datum Waar Wedstrijd Voor wie 

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.  
De komende maanden staan de volgende wedstrijden nog op het programma: 

Terug naar home 
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Verjaardagen 

1 Tim Bunnik 

2 Niek Slegt 

2 Gaby Lovers 

7 Madelief van Drie 

8 Hans Bergmans 

8 Feline Kroes 

9 Latoya Rebergen 

14 Lars van der Zee 

14 Melissa Costello 

15 C. Vermeij van der Graaff 

16 Niels de Ruijter 

16 Fallon Leeman 

16 Aryan Sahadew 

19 Wil van Kassel 

19 Julien Luursema 

19 Julie Roukens 

21 Marcel Joukes 

22 Nienke Jongboom 

25 Nick Buitendijk 

26 Janine van Kooten 

29 Annemieke de Rooij 

Terug naar home 


