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De Flitsen van April 2018  

 Nieuws van  het bestuur 

 Leuke evenementen op komst 

 Wat u nog niet wist over waterpolo 

 Nieuws van zwemmen met een beperking 
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Bestuurshoek 

Beste leden, 
 
In dit voorwoord graag aandacht voor de  
ontwikkelingen, die ons als vereniging de komende  
tijd serieus bezig houden.  
 
Zoals jullie ongetwijfeld begrepen hebben, zijn  
sauna en zwembad van eigenaar gewisseld.  
De renovatie, zoals de nieuwe eigenaar het zelf  
noemt,  is inmiddels gerealiseerd en de sauna gaat  
de komende week weer open. Het duurde langer  
dan in eerste instantie voorzien en het resultaat 
brengt onze zwem- accommodatie nog niets.  
Wel is uitgesproken door de bedrijfsleidster van de 
sauna dat o.a. geluid overlast in het zwembad een 
item is waar naar gekeken gaat worden.  
Helaas is dit geen harde toezegging waar wij wat mee 
kunnen. Het bestuur blijft dit als speerpunt zien. 
 
 

Positief is dat wij een plezierig en functioneel contact 
hebben met de verhuurder en daarmee zien we de  
toekomst met vertrouwen tegemoet. 
 
In mijn vorige voorwoord heb ik het pinnen in het 
clubhuis al genoemd en 4 maanden na dato begrijp ik 
dat pinnen steeds meer standaard wordt.  
 
Op dit moment zijn wij ook bezig met het verlengen 
van de opstal - en calamiteiten verzekering en ook 
daar is het aanwezig zijn van contant geld een issue 
wat ons niet echt helpt om een voordelige premie af 
te sluiten. Alles bij elkaar opgeteld, vindt het bestuur 
dat het tijd wordt om alleen nog maar d.m.v.  pinnen 
af te rekenen in het clubhuis. Dat gaat natuurlijk niet 
zo maar en dat wordt een bestuursvoorstel op de 
komende ALV met als ingangsdatum  
1 januari 2019. 

Bestuur: 
Voorzitter  : Tjebbe Bosma 
Secretaris : Vacature 
Penningmeester : Petra Oosting 
Ledenadministratie : Ria Bosma 
Wedstrijdzwemmen : Marcel Joukes 
Waterpolo : Melissa Costello 
Diplomazwemmen   : Tim Bunnik 
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De komende maand hebben wij als dagelijks bestuur  

de handen vol aan de AVG. Deze afkorting staat voor:  

Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

Deze wet is Europees bepaald en gaat voor Nederland  

in per 25 mei 2018. Het heeft vooral te maken met  

hoe overheid, instanties en bedrijven omgaan met de  

privacy van burgers. Maar dat betekent ook dat  

verenigingen plichten hebben naar hun leden.  

Overigens hebben KNZB, Sportlink, onze bank (RABO),  

verzekeringsmaatschappij etc. plichten naar ons toe.  

Kortom wij moeten als Triton vóór 25 mei deze wet   

d.m.v. een stappenplan gezekerd hebben. Op basis  

daarvan wordt Triton een certificaat AVG toegekend.  

Als braaf burger van Nederland hadden wij behoren  

te weten dat dit boven ons hoofd hing. Maar  

inmiddels weten wij ook dat dit door zo goed als  

 niemand onderkend is als een plicht. We overzien  

 nog niet alles en het kan zo maar zijn dat het  

 bestuur bij vrijwilligers moet terugkomen om  

 geheimhoudingscontracten te tekenen en ga  

 maar door. De insteek is om het zo simpel  

 mogelijk te houden, maar wel binnen het kader  

 van de wet. Wij rekenen op de steun van onze  

 leden om deze klus te klaren.  

 

 Overigens als jullie verdere uitleg willen, ben ik  

 als voorzitter altijd aanspreekbaar. 

  

 Ik wens jullie veel zwem plezier en zoals gezegd:  

 vragen en of opmerkingen, laat maar weten. 

  

 Tjebbe Bosma, voorzitter.                                                          

Bestuurshoek 

Terug naar home 
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Nieuws en mededelingen 

 
 
Wij verwelkomen als nieuw lid: 

De volgende Flits verschijnt in week 22. De kopij hiervoor kunt u tot uiterlijk 
zaterdag 26 mei uitsluitend sturen naar: redactie@triton-weesp.nl.  

• Imar Kremer (Wedstrijdzwemmen) 
• Jaylinn Yimmer (Diplomazwemmen) 
• Riven Hoogendijk (Wedstrijdzwemmen) 
• Naomi van der Veer (Diplomazwemmen) 

 

Terug naar home 

mailto:redactie@triton-weesp.nl
mailto:redactie@triton-weesp.nl
mailto:redactie@triton-weesp.nl
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Einde seizoens feest 

14 juli 
Zet hem vast in je agenda: 

Einde seizoens feest voor 

 iedereen van Triton!!! 

Meer informatie volgt 
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• 26 Mei:      Feest in het clubhuis 
        (vrienden van Triton live, 18+) 

• 8,9,10 Juni:    Clubweekend 

• 14 Juli:       Einde seizoens feest 

• 23 Augustus :     Verenigingenmarkt 

• Sept – Okt?:     Zwem4daagse  

• Sept-Nov:      Grote Clubactie 

Evenementen agenda 

Terug naar home 
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 Belangrijke data:  

  

  

 Noteer de volgende data alvast in je agenda! 

 

 16 juni 2018  >> Proefzwemmen 

 23 juni 2018  >> Inhaalproefzwemmen  

 7 juli 2018  >> Afzwemmen 

Diplomazwemmen 

Terug naar home 
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Waterpolo jeugd 

Hallo, ik ben Aryan en ik ben 11 jaar. 
 
Ik ben al 4 seizoenen bezig met waterpolo. Ik vind waterpolo heel leuk. Helaas kan ik niet elk 
weekend mee doen met waterpolo, omdat wij zondagmiddag naar de Koninkrijkszaal gaan. 
Ook wil ik mijn zwemvaardigheidsdiploma’s halen, ben nu met de laatste bezig en Snorkel 3. 
Die zwemlessen zijn elke donderdagavond wanneer er ook waterpolo training is. Binnenkort  
heb ik mijn derde diploma, dan stop ik met zwemlessen. Soms ben ik moe want ik zit ook op  
voetbal. Maar het komend seizoen ga ik meer mijn best doen om mee te spelen. Want ik vind  
het wel erg leuk dat ik op waterpolo zit. Maar ik kan niet alles doen. 
Ik moet wel kiezen en dat is zo moeilijk als je  
veel dingen leuk vindt.  
En dit vind ik ook leuk: schrijven... 
 
Tot gauw weer.   
 
Ik geef de pen door aan Joshua 
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Zoveel scheidsrechters?! Bij een waterpolowedstrijd zijn  
er meerdere scheidsrechters en officials die de wedstrijd  
in goede banen leiden. Zo is er aan elke lange kant van het  
speelveld een scheidsrechter en zijn er 3 officials die achter  
de zogenaamde jurytafel zitten. Bij wedstrijden op hoger  
niveau kunnen er ook nog 2 grensrechters zijn, die zich bij  
de doellijn van elk doel bevinden. Bij de wedstrijden van  
onze Heren en Dames zijn er 2 scheidsrechters en 3 officials  
achter de jurytafel aanwezig. Bij de wedstijden van onze  
jeugd 1 scheidsrechter en 1 official achter de jurytafel.  
  
Waarom zijn er nou zo veel scheidsrechters/officials  
aanwezig? Waterpolo is een spel waarin in een korte tijd  
veel kan gebeuren. De gebeurtenissen zoals doelpunten,  
overtredingen, persoonlijke fouten (situatie waar spelers  
tijdelijk uit het veld gestuurd worden) het aanvragen van  
time-outs etc. moeten allemaal worden bijgehouden  
middels een wedstrijdformulier. Omdat de scheidsrechters  
hier onvoldoende tijd voor hebben omdat het spel snel   
weer verder gaat, wordt er hiervoor gebruikt gemaakt van   
de officials achter de jurytafel.  

  
De taakverdeling is als volgt: De scheidsrechters hebben de 
algehele leiding van het spel, nemen overtredingen etc. waar  
en geven de fluit- en handsignalen naar de spelers en de 
jurytafel. De mensen (officials) achter de jurytafel houden het 
spelverloop bij. Dit doen zij op aangeven van de  
scheidsrechter(s). Er zijn achter de jurytafel 3 taken namelijk;  
het bijhouden van de schotklok (tijdwaarnemer 30 seconden),  
het bijhouden van de speeltijd, de stand en bijvoorbeeld  
overtredingen (tijdwaarnemer) en het bijhouden van het  
spelverloop en registratie op het wedstrijdformulier  
(secretaris).  
  
Alle officials achter de jurytafel bestaan bij onze wedstrijden  
uit mensen van de thuisploeg. Deze zijn allemaal in het bezit  
van een zogenaamde W-legitimatie en zijn dus officieel  
functionaris en hebben hiervoor een cursus gevolgd. Is de  
interesse gewekt om ook als scheidsrechter of functionaris bij  
de wedstrijden te helpen? Voor komend seizoen opgeven kan  
via triton_waterpolo@hotmail.com.     
 
Groet, Tim van den Akker 
 

Waterpolo jurytafel  

mailto:triton_waterpolo@hotmail.com
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Tim & Marieke zijn de trotse ouders van: 

 

Waterpolo babynews  
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Eindstand van het seizoen 

Het waterpolo seizoen zit er op en de eindstanden van onze waterpolo teams zijn bekend. Hoewel er in de 
poule van de heren nog een wedstijd gespeeld moet worden, heeft dit geen invloed meer op de 
eindklassement.  

 

Waterpolo eindstand heren  

Eindstand Heren 

 



WZ & PC Triton Flitsen ©2018 

Waterpolo eindstand dames & jeugd  

Eindstand Dames 

 

Eindstand Jeugd 

 

Terug naar home 
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Afgelopen maanden 

De afgelopen weken hebben wij geen stukje in de flits gezet, maar we hebben wel ontzettend hard getraind. We hebben de  

duik geoefend, maar ook de borstcrawl, de rugcrawl en de schoolslag. De schoolslag is toch wel de favoriete slag van de  

meeste zwemmers. 

  

Komende maand 

In de maand mei gaan we vooral keerpunten en startduiken oefenen!  

 

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  

  

Vakantie 

De komende weken is het meivakantie. De trainingen gaan gewoon door!  

 

Tot in het zwembad!  

De trainers, Nicky, Carine en Jessica 

 

Zwemmen met een beperking 

Terug naar home 

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


WZ & PC Triton Flitsen ©2018 

Beste Tritonners, 

 

Vrijdag 6 en vrijdag 13 april waren weer de  

clubkampioenschappen 2018. Voor sommigen ook bekend als  

de Onderlinge wedstrijden.  

 

Het waren weer 2 leuke avonden waar de hele club bij elkaar  

was en alle blauwe zwembroeken en badpakken de overhand  

hadden.  

 

De strijd was weer groot tussen jong en oud. Ik heb zelf beide  

wedstrijden als speaker gefungeerd. Dit doe ik de laatste tijd  

ook bij andere wedstrijden en het bevalt me prima. Ik vind het  

erg leuk om te doen. Alleen sommige namen, tja, dan zeg je  

maar alleen de voornaam.  

 

De prijsuitreiking van de onderlinge wedstrijden is op zondag  

24 juni!!! En niet op de eerder genoemde datum. Het zal  na  

de zondagochtend training in het clubhuis plaatsvinden.  

 Verder is er op zondag 1 juli de traditie van het jaar de  

 familie estafette. Verdere info volgt nog daarover maar  

 hou hem vrij in de agenda en ga gelijk je broertje, zusje,  

 neef, nicht, moeder of misschien wel opa vragen om met  

 je mee te zwemmen.  
 
Een sportieve groet,  

 

 Tim Fiene  
   

  

 

Commissiepraatje 



WZ & PC Triton Flitsen ©2018 

Zondag 22 april werd het laatste deel van de zwemcompetitie  

gezwommen in Diemen. 

 

Er is opnieuw goed gezwommen door Triton met enkele  

opvallende resultaten, helaas enigszins negatief beïnvloed  

door de afwezigheid van enkele zwemmers als gevolg van de  

meivakantie. Dat is niet te voorkomen.  Deze laatste  

competitieronde eindige Triton als 7e in onze klasse, 3e in de  

eindstand en als 14e landelijk. Prachtige resultaten! 

 

Mila realiseerde 3x een PR, waaronder 21 sec op 200 rug.  

Esmee verbeterde zich op dat nummer "slechts" met 14 sec. 

Anna zwom met een lage 29-er een snelle 50 vrij, maar had  

nog een seconde sneller in gedachten. Jasper zwom op zowel  

200 vrij als 50 school een prachtig PR.  

 

Iris S en Thom deden niet voor elkaar onder door op beide  

starts een PR te halen. En als Iris B bij de wissel ook haar 4e slag  

nog zou kunnen versnellen, komt die nog veel  snellere tijd er uit.  

Nick zwom als gewoonlijk snel, maar moest wachten tot het eind  

van het programma om als startzwemmer van de 8x50 vrij  

estafetteploeg een PR te halen in 28.15.  

 Jaro was er gelukkig na lange tijd weer bij en verbeterde  

 direct zijn tijd op 50m vrij van 3 jaar geleden.  

 Ook Jordi, Richard en Lars scherpten de tijden van hun  

 beide starts aan waarbij Lars met 24.72 op 50 vrij een  

 clubrecord heren realiseerde. 

  

 Een speciale vermelding verdient Koen van der Zee, onze  

 gastzwemmer voor 1 dag vanuit diplomazwemmen. Hij  

 hield zich dapper staande tussen veel meer ervaren  

 zwemmers van de andere verenigingen en verdiende  

 daarmee kostbare punten voor de ploeg. 

  

 De afsluitende 8x50m vrij estafette werd een  

 wervelende Triton show, ruim voor De Meeuwen en 

 De  Aalscholver die vlak bij elkaar eindigden. 

  

         Paul 

 

 

Competitie deel 5 in Diemen 
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Eindstand Competitie 
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Op zondag 25 maart werd alweer deel 8 van het ZMC  

gezwommen in het 50 meter bad in Alkmaar. Een beperkte  

afvaardiging die voor mooie resultaten heeft  gezorgd. 

 

Paul zwom snel op de 50 vlinder: hij was alleen sneller in  

2007 in 50m bad. Aansluitend zwom hij de 100 school, die wat  

langzamer was dan gepland. Maar ja, de 200 vlinder zou kort  

daarop nog moeten worden gezwommen. En dat leverde een  

leeftijds-baanrecord op in 3.15.33. Al met al goede zaken voor  

het  klassement. 

 

Tim kwam op 50 vlinder een uitgesproken sprinter tegen  

die voor hem eindigde. Maar op zowel 200 vlinder als 400  

vrij was hij ongenaakbaar, beide keren resulterend in een  

leeftijds-baanrecord. 

 

Lars kwam net als Tim als 2e binnen na 50 vlinder. En net  

als Tim pakte hij het leeftijds-baanrecord op de 400m (net  

iets sneller dan Tim). Lars 3e start, de 100 school, leverde  

een verbetering van 7 sec op van zijn 50m bad PR.  

Bij elkaar 3x PR! 

 

 Janine zwom in haar eerste wedstrijd na haar  

 zwangerschap twee bescheiden 50m nummers, vrij en rug,  

 met tijden 1,5 a 2 sec boven haar beste prestaties.  Een  

 prima begin weer. 

 

 Ellen zwom de 50 vlinder een halve seconde langzamer  

 dan haar PR, maar focuste vooral op 400m vrij. Daar had ze  

 op een iets snellere tijd gehoopt. Maar ja, soms komt wat  

 er  in zit er niet helemaal uit. 

 

 Margot gooide haar verrassingswapen (binnenboord- 

 motor, of toch ballast) in de strijd en dat leverde haar die  

 dag 3x PR op: 50 vlinder, 100 school en 50 rug. 

 

 Onze jonkies, de heren nog uithijgend van de snelste serie  

 400m, zwommen daarna de 4x100 wisselslag. Margot, Tim,  

 Lars en Janine kwamen overall als 5e binnen, 1e (van de 1)  

 in de klasse 100+. 

 

 Met sportieve groet, Paul 

Masters in Alkmaar 
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Tijdens het EK verblijven wij, zoals eerder vermeld, in Kranj. Kranj ligt tussen Ljubljana en de 

 Oostenrijkse grens in, ten noordwesten van Ljubljana, in de regio Gorensjka. In 2012 had Kranj  

ongeveer 37.000  inwoners. De stad ligt ongeveer 385 meter boven zeeniveau, aan de rivier de  

Sava, in bergachtig gebied, aan de voet van de Alpen.  

Vroeger leefde de Keltische stam van de Carni hier. Later ging het deel uitmaken van het  

Romeinse Rijk. In de 6e eeuw na Chr. vestigden Slovenen zich in de regio van Kranj.  

In de loop van de eeuwen werd het overheerst door diverse rijken zoals het Habsburgse Rijk en  

Bohemen.  Weer later werd het onderdeel van Joegoslavië, en uiteindelijk van Slovenië. 

               Ellen 

EMK in Slovenië, 2018 
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Agenda wedstrijdzwemmen 

 

   Hieronder een overzicht van de wedstrijden voor de rest van het zwemseizoen.   
     Heel veel succes allemaal bij de laatste wedstrijden!! 

Terug naar home 

Datum  Plaats Soort wedstrijd Voor wie 

3-6 mei Den Haag NK Masters LB  Masters 20+ 

19-21 mei Purmerend Pinkstertoernooi  Geïnteresseerden uit 2002 of ouder 

27 mei Amersfoort Regio Kamp. LB  Degene met limiet 

27 mei Grootebroek ZMC 9  Masters 20+ 

3 juni Amersfoort Regio Kamp. LB  Degene met limiet 

9-10 juni Mijdrecht Minioren Finales  Minioren 

24 juni Weesp Prijsuitreiking Onderlinge wedstrijden Deelnemers Onderlinge wedstrijden 

1 juli  Dordrecht Min. JG Finale LB  Degene met limiet 

2 juli Weesp Familie-estafette Alle Triton-leden 
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Verjaardagen 

18 Amber Vlieger 
18 Ellen Parma 
18 Jennifer Go 
19 Cas Baart 
20 Ingeborg van der Voort 
22 Melati Paat 
22 Eric van 't Hoff 
27 Mélisande van der Meer 
28 Marcel Koenders 

1 Quinten van der Meer 
1 Carine Veldhuisen 
3 Marion Homan 
4 Martijn Hazenberg 
6 Lambert Morsink 
7 Timo van der Veeken 
7 Martine Vree 
11   Robin Duijn 
 

Terug naar home 


