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De Flitsen van Februari 2018  

 Verslag afzwemmen op 10 februari 

 Opbrengst Grote Clubactie 2017 

 De pen van waterpoloër Emil 
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Bestuurshoek 

Beste Tritonleden, 
  
Deze maand een woordje van de ledenadministrateur.  
Over de ledenadministratie valt niet veel te schrijven:  
de contributie wordt keurig betaald door iedereen en dan is 
een ledenadministrateur gauw tevreden.  
  
Het zou wel fijn zijn als er nieuwe leden bij zouden komen.  
Ten opzichte van vorig jaar zijn we in ledental iets terug  
gelopen. Dat heeft ongetwijfeld te maken met het feit dat de  
jeugdtriatlon geen onderdeel meer is van Triton. Daarnaast  
zijn er wel een aantal mini-waterpoloërtjes lid geworden.  
Dat is heel leuk om te zien, maar bij de oudere jeugd is er  
weer verloop bij de waterpolo omdat er bij Triton in die  
leeftijdscategorie geen team gemaakt kan worden omdat  
er te weinig spelers zijn.  
  
Op dit moment wordt er gewerkt aan de mogelijkheid om een  
waterpoloclinic te verzorgen voor leerlingen uit groep 7 en 8  
van de Hobbedob. Als dat goed uitpakt kunnen we mogelijk  
ook clinics voor de andere scholen verzorgen.  

  
 
 Dan zou er misschien ook een clinic voor de leerlingen  
 van het Vechtstede college en het Casparuscollege 
 georganiseerd kunnen worden.  
  
 Ria Bosma 
 

Bestuur: 
Voorzitter  : Tjebbe Bosma 
Secretaris : Vacature 
Penningmeester : Petra Oosting 
Ledenadministratie : Ria Bosma 
Wedstrijdzwemmen : Marcel Joukes 
Waterpolo : Melissa Costello 
Diplomazwemmen   : Tim Bunnik 

Terug naar home 



WZ & PC Triton Flitsen ©2018 

Nieuws en mededelingen 

 
 
Wij verwelkomen als nieuw lid: 

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

 
 

• Gaby Werkman (Jury coördinator wedstrijdzwemmen) 
• Tessa Weijers (Mini-waterpolo) 
• Nikki Biere (Mini-waterpolo) 

mailto:redactie@triton-weesp.nl
mailto:redactie@triton-weesp.nl
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Opbrengst Grote Clubactie 

Terug naar home 
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Afzwemfestijn! 
 
Op 10 februari jl. hebben we weer ons  
halfjaarlijkse afzwemfestijn gehad.  
Hierbij hebben 50 kinderen afgezwommen  
waarbij in totaal 70 diploma’s zijn behaald.   
Drie hiervan zijn het Tritondiploma en hier komt nog eentje  
bij! Het Triton-diploma kan alleen met veel oefenen en inzet  
behaald worden.  
 
Zwemvaardigheid 1:  

• Fallon Leeman 
• Nigel Chardet 
• Pepijn Hollander 
• Saya Kroon 
• Skyler Jong 
• Wieke van Stuivenberg 

 
 
 
 

 
 
 Aanvullend 1:  

• Alicia Giacomini (waterpolo) 
• Annemieke Buring (survival, wereldzwemslagen) 
• Anouk Venema (survival, wereldzwemslagen) 
• Feline Kroes (survival, wereldzwemslagen, 

kunstzwemmen) 
• Joyceline Lee (survival, wereldzwemslagen, 

kunstzwemmen) 
• Keano Baart (waterpolo) 
• Kyra de Rooij (wereldzwemslagen, waterpolo) 
• Lisa Valkenburg (survival, waterpolo) 
• Lisanne de Leeuw (waterpolo, kunst) 
• Luna Malij (survival) 
• Mandy Vlieger (wereldzwemslagen, waterpolo) 
• Melissa Lijnsvelt (survival, wereldzwemslagen) 
• Sander Buring (survival, wereldzwemslagen) 
• Stefan Dongen (survival, wereldzwemslagen, 

kunstzwemmen) 
• Tjalling Venema (survival, wereldzwemslagen) 
• Thias Kruidenberg  (survival, wereldzwemslagen) 

 

Afzwemmen! 
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Zwemvaardigheid  2:  

• Daniel Stoffelen 
• Davien Heeman 
• Dylan van Elswijk 
• Eva Homan 
• Jeanno Philipsen 
• Jessy Cicek 
• Joey Zeijlemaker 

  
    Aanvullend 2:  

• Annika Duijn (survival, wereldzwemslagen, waterpolo) 
• Evelien van Drie (survival, wereldzwemslagen, 

waterpolo) 
• Laura Dongen (survival, wereldzwemslagen, waterpolo) 
• Mijntje de Vries (wereldzwemslagen, waterpolo) 
• Rosan Honing (wereldzwemslagen, waterpolo) 

 
     
 
 

 
 
 
Zwemvaardigheid 3:  

• Leon klok 
 
    Aanvullend 3:  

• Amelie van der Velde (survival,  
 wereldzwemslagen, waterpolo) 
• Amber Vlieger (survival, wereldzwemslagen, 

waterpolo) 
• Julia van Muiden (survival, waterpolo) 
• Nienke van Kesteren  (survival, wereldzwemslagen, 

waterpolo) 
• Patrick Kaale (survival, wereldzwemslagen, waterpolo) 
• Sophia Zierleyn (survival, waterpolo) 
• Tara de Rooij (survival, wereldzwemslagen, waterpolo) 

 
     Triton Diploma – deel 4:  

• Dennis Kaale 
• Reggie Karssiens 
• Sterre de Vries 

Afzwemmen! 
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Foto’s afzwemmen 
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GEZOCHT: nieuwe baddienstmedewerkers! 

 

Tijdens de trainingen van diplomazwemmen op zaterdag  

kunnen we niet zonder baddienstmedewerkers!  

Baddienstmedewerkers zijn ons “visitekaartje”. Zij zijn het  

herkenbare “gezicht” van diplomazwemmen. Herkenbaar  

door een Tritonshirt. Je hoeft echt niet alles al te weten van  

Diplomazwemmen en de vereniging. Alle nodige informatie   

zit in de “baddienstmap”.  

 

De baddienst bestaat elke keer uit twee personen. Dat is  

gezelliger,  twee weten meer dan één, en wanneer er wat  

gebeurt (gelukkig gebeurt er bijna nooit iets), dan is het fijn  

dat je met twee bent. En als je nieuw bent, is het goed om  

baddienst te hebben met iemand die al een poosje  

meedraait. 

 

 

Wat doen baddienstmedewerkers? 

• Opvang van de kinderen in de hal voordat de les begint. 

• Toezicht  houden in de hal en op het terrein voor het 
zwembad. 

• Beantwoorden vragen van ouders. 

• Rondbrengen drankjes aan de lesgevers.  

• Vloer kleedkamers netjes houden.  

• Toezicht houden in de kleedkamer tijdens het omkleden.  

 

Wat doet je kind als jij baddienst hebt? Hij/zij kan natuurlijk  

bij jou in de hal zitten, maar als je kind het leuk vindt, kan het  

ook een extra uur zwemmen: samen met de lesgevers kies je  

dan een groep waar het kan, en waar het leuk is om mee te  

doen. 

 

Geïnteresseerd? Spreek een baddienstmedewerker aan of 
mail: diplomazwemmen@triton-weesp.nl  

Diplomazwemmen 

Terug naar home 

mailto:diplomazwemmen@triton-weesp.nl
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WZ & PC Triton Flitsen ©2018 

 

  

  

 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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Hallo allemaal, 
  
Ik ga graag naar waterpolo omdat ik het gezellig vind.  
In het team voel ik mij thuis en ik vind Robin aardig.  
Jurgen is ook heel aardig, hij is altijd blij en hij legt het goed uit.  
Ik zwem het liefste borstcrawl, tijdens de  
wedstrijd sta ik het liefst achterin. 
Ik vond het snippentoernooi leuk.  
Ik ging met mijn eigen tent en toch   
deden we alles daar met zijn allen. 
  
Ik geef de pen door aan Pjotr 
  
Emil 

Waterpolo Jeugd 
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Triton heren 1 / West Friesland heren 1 

 

Heren 1 speelde afgelopen zondagmiddag 

thuis tegen West Friesland, een van de  

hoogstgeplaatste teams. Met Cor en John  

zat ik achter de jurytafel. In het water een  

zeer voltallig heren team wat goed heeft  

gespeeld! Weliswaar verloren, waar een  

leuke pot en nette afsluiting met 7-9! Na  

afloop gezellig een drankje in het clubhuis,  

het was leuk weer in Weesp te zijn! 

Annemieke 

 

Waterpolo Heren 
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In onderstaand overzicht zien jullie de thuiswedstrijden van de Triton-waterpoloërs  

in februari  en maart 2018, te weten  Heren 1, Dames 1 en ons Jeugd-team.  

 

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 in Weesp of in het Duranbad in Diemen! 

 

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 Zwembad 

zaterdag 24 februari 18:00 Dames 1 De Reuring Da2 Duranbad, Diemen 

zondag 25 februari  17:00 Gemengd-D <13 ZPCH DG5X5 Victoriabad, Weesp 

zaterdag 10 maart 18:00 Dames 1 De Aalscholver D1 Duranbad, Diemen 

zondag 11 maart 17:00 Gemengd-D <13 IjselmeerDG5X5 Victoriabad, Weesp 

zaterdag 24 maart 19:35 Dames 1 de Zaan 5 Duranbad, Diemen 
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Februari is weer bijna voorbij. Het seizoen is daarmee net  

over de helft. In het najaar waren er relatief weinig  

wedstrijden vanwege allerlei vaste wedstrijden voor de betere  

zwemmers, waaronder Regiokampioenschappen, NJJK en NK  

korte baan. Daarom ligt voor Triton het accent op de maanden  

januari tot mei met onder andere 4 competitiewedstrijden en  

3 LAC wedstrijden. Tevens NK voor masters, korte én lange  

baan. Een drukke tijd waarin we een beroep doen op onze  

trainers als ploegleiding bij de wedstrijden, plus daarnaast  

onze officials en een enkele maal nog vrijwilligers als  

kaartjesloper of aan de medailletafel. Een hele planning om   

dit gladjes te laten verlopen. Gelukkig zijn velen bereid om de  

handen uit de mouwen te steken, zodat hun, en uw, kinderen  

hun sport kunnen bedrijven. 

 

Veel wedstrijden, soms 2 in een weekend, leiden ook via de  

email tot veel uitnodigingen/oproepen om deel te nemen.  

Sinds dit seizoen maken we daarvoor gebruik van een speciaal  

verenigings mailadres: secretariaat-wz@triton-weesp.nl .  

 Bijna voor iedereen is deze verandering geruisloos  

 verlopen, maar een enkeling kon de mails niet vinden.  

 Kijk dan even de spam folder na, of definieer dit  

 mailadres als vertrouwd.  

  

 We rekenen er op dat de mails worden ontvangen en dat  

 je dus aanwezig bent bij de wedstrijd. Je kunt altijd op de  

 Triton site zien welke wedstrijden er aan komen.  

 

 Afmelden kan natuurlijk altijd wel eens nodig zijn. Doe  

 dat dan zoals in de uitnodigingsmail staat aangegeven.  

 Het wedstrijdsecretariaat is niet 100% van de tijd bezet.  

 Voor competitiewedstrijden moet bij trainers worden  

 afgemeld. Het is namelijk van belang alle zwemnummers  

 te bezetten voor de punten en volledige  

   estafette teams.  

Commissiepraatje 

mailto:secretariaat-wz@triton-weesp.nl
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Andere wedstrijden kunnen via mail worden afgemeld bij het  

genoemde mailadres (via Reply). Je bent er pas zeker van dat  

de afmelding is aangekomen en verwerkt als je daarvan de  

terugmelding krijgt. Zonder dat ben je (nog) niet afgemeld!  

In het weekend van de wedstrijd kun je je alleen bij de  

ploegleiding afmelden. Zij zullen dat dan vóór het begin  

aan  de wedstrijd áan de organisatie doorgeven. Dat leidt dan  

wel tot een lege baan, maar een boete  van de KNZB (bij niet  

starten zonder afmelding) wordt voorkomen. 

Gelukkig vormen afmeldingen een kleine minderheid en   

zijn de meeste zwemmers heel gezond en niet zo vaak 

ziek of geblesseerd. Daarom verbeteren we met ons  

allen keer op keer onze prestaties. Dat leidt tot mooie  

momenten.  

Maar niet alleen de prestatie an sich is van belang. 

Je kunnen bewegen zonder gehinderd of tegengewerkt  

te worden door je lichaam is heerlijk! Je grenzen kunnen  

verleggen door die iets langere afstanden te durven  

zwemmen of dat zwaardere nummer is net zo belangrijk.  

 Na 25 vlinder volgt 50 meter. Daarna wacht de 100 meter 

 en zelfs 200 meter voor de echte kanjers, maar pas als je 

 iets ouder bent. En wat te denken van 400 wisselslag.  

 Overleg dit wel met je trainer. De meesten van ons zijn  

 echt tot meer in staat dan je denkt! 

 Ook de jongsten kunnen een dergelijke uitdaging aangaan 

 bijvoorbeeld door een afstand van 200m vrije slag te  

 zwemmen. Veel verder dan 25m of 50m. De uitdagingen  

 liggen voor het oprapen. 

  

 Veel succes! Paul Bunnik 

Commissiepraatje 
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Foto’s Competitie deel 3 
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Tussenstand Competitie 
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Op zondag 11 februari werd deel 3 van het Minioren-Junioren circuit  

gezwommen  in Amsterdam-Noord. Dat bijna elke start een PR oplevert  

is voor deze jonge zwemmers niet zo bijzonder, maar bij deze wedstrijd  

werden ook enkele Clubrecords gezwommen !  

 

De wedstrijd begon met 100 vlinder. Rosalie en Yara hadden die afstand  

al eerder gezwommen, voor Amber V was dit de 1e keer met een mooie  

1:30 als resultaat. 

Op de 50 rug won Nick, terwijl Jasper beslag legde op plek 2. Jesper gaf  

in zijn 1e wedstrijd daar fors op toe, maar belangrijker, zonder dis. 

De 100 wissel werd vervolgens gezwommen door Steven en Thias,  

waarbij een dis de feestvreugde voor Thias bedierf. 

Wessel scoorde de 1e plek op 100 vrij met een vette PR (van 1:34 naar  

1:23)! 

Op 50 vrij behaalde Rosalie een prachtige 2e plek  met een flink PR! 

Marise en Ginger zwommen hun 1e wedstrijd en weten nu ook hoe dat  

voelt. Maud verbeterde zich met 1 seconde. 

Yara haalde 0,1 sec van haar al snelle tijd af (29.50) en werd daarmee  

1e. Amber V verbeterde zich met bijna 2,5 sec. 

Ook op 100 vlinder kon Nick (1e) Jasper (2e) achter zich houden (1:10  

resp. 1:16), beiden fors (meer dan 10 sec) voor de overige zwemmers. 

 

 

 De 200 wissel werd het strijdperk voor Britt (3e met een dik PR),  

 Laura (in de haast een dis), Tara en Flor. 

 Op 100 vrij moesten Steven en Thias bijna 20 seconden toegeven  

 op nummer 1, maar die is dan ook een jaar ouder en dat scheelt  

 op die leeftijd heel veel. 

 Op 50 rug miste Rosalie het brons op een haar na, terwijl Ginger  

 een goede  tijd neerzette en Maud zich flink verbeterde. Marise  

 liep helaas tegen een dis op. Ook Yara (net boven haar tijd) en  

 Amber V (3 sec verbetering) zwommen deze afstand. 

 Op de 50 vrij kreeg Nick forse tegenstand van Jasper. Sterker nog,  

 Jasper won (1e) in een schitterende 28.07, waar Nick (2e)  

 enigszins  op moest toegeven (in 28.51). Jesper zette hierop zijn 1e  

 tijd neer. 

 Op 100 rug liet Wessel (1e) alle anderen achter zich met 12 sec PR.  

 Ook Tara en Britt verbeterden zich flink, terwijl Laura en Flor net  

 boven hun tijd bleven steken. 

 In de afsluitende 4x50 vrij estafette verloren Yara, Amber, Maud en  

 Rosalie net de strijd om plek 4, maar ze waren wel 4 sec sneller  

 dan de inschrijftijd. 

 Kortom, een wedstrijd met heel veel snelle tijden. 

 

 Paul 

Minioren-Junioren in Amsterdam 
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Op zaterdag 17 februari werd alweer deel 6 van het ZMC gezwommen  in Heerenveen.  

Een lange wedstrijd met veel mooie sportieve momenten, maar overheersend blijft het gevoel  

van "dat kan niet waar zijn“: 

 

De 25 meter nummers moesten vanaf de keerpuntzijde worden gestart, daar waar geen  

startblokken aanwezig zijn. Dus vanaf de gladde muur. Tijdens de 25m schoolslag zijn maar liefst  

18 zwemmers gedist met AA, waarbij een complete serie met 8 zwemmers. Deze dis kan alleen  

worden gegeven als de scheidsrechter dit constateert en de starter het met hem/haar eens is.  

Dat is toch vrijwel onmogelijk! Misschien moet je je als scheidsrechter achter de oren  

krabben als dit gebeurt. Iets meer rust bij de start, iets meer rekening houden met niet altijd  

jonge mensen die op gladde tegels staan? Kortom, Facebook ontplofte vervolgens. 

 

Bij de start van de 25m vlinder later in het programma wel een enkele dis, maar niet zo'n  

slagveld. Wel een hartstilstand bij mij en Lambert. Voor ons startte Ellen die compleet weggleed  

en met haar scheenbenen op de rand viel. Verder wel "gewoon in het water". En daarbij de  

tegenwoordigheid van geest had om direct vanuit stilstand vlinder te gaan zwemmen. Ze is dan  

ook niet gedist, had natuurlijk wel een baggertijd. 

 

Daarnaast waren er hierdoor heel wat gedupeerden die op deze afstand een dis kregen en  

daardoor hun bonusprijs niet meer kunnen halen. Als je namelijk een dis hebt, telt de afstand als  

niet gezwommen. En helaas kan dit nummer in het circuit niet meer over gezwommen worden.  

Er zal  hierover dus vast nog heel wat nagediscussieerd worden. 

Masters in Heerenveen 
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En nu onze prestaties. Paul zwom wederom zijn befaamde combi van  

100 vlinder gevolgd door 400 wissel. De vlinder ging boven verwachting  

snel terwijl hij hem ontspannen zwom. Bij de wissel was de energie na  

de rug op, maar de tijd was nog steeds goed. De 25 vlinder 1 seconde   

te langzaam, maar dat schijnt normaal te zijn bij start vanaf de kant. 

 

Tim zwom zonder enige tegenstand van betekenis naar een mooie tijd  

onder de 5 minuten. Zijn 25m nummers (school en vlinder) eindigden  

beide 1 sec boven zijn inschrijftijd. 

 

Jennifer was 1 van de vele AA slachtoffers op 25 school. Haar andere  

tijden waren zeer bescheiden. 

 

Ronald zwom eerst de 400 wissel in een regelmatige race onder de 6  

minuten. De 50 vrij zwom hij net onder de 30 sec, een tijd die hij later  

als startzwemmer van de 4x50 vrij nog aanscherpte. Op de 50 rug, in  

een directe race met Margriet, toonde hij zich de sterkste. 

 

Margriet zwom net als Paul de 100 vlinder plus 400 wissel. Vooral dit  

laatste nummer ging fors sneller dan de inschrijftijd. 

 

Lambert had de twee 25m nummers als inzwemmen gepland. Zijn  

 hoofddoel was de limiet van 2:45 halen voor EMK op 200 vrij. Zijn  

 eindtijd van 2:46.17 was net niet voldoende. Heel jammer! 

 
Ellen had voor haar gevoelige start op de 25 vlinder de slachting  

 op de 25 school overleefd. Haar 200 vrij resulteerde met 3:03.05  

 in de 2e tijd ooit. Klasse! Duidelijk op weg naar Kranj. 

 
Caroline zwom dit keer de 100 vlinder,  een stuk fijner dan de 200  

 vlinder van vorige keer! Verder geen dis op de 25 vlinder, heel  

 belangrijk voor doel dit jaar, de bonusprijs! De 200 vrij was het  

 laatste individuele nummer en na een lange middag in het  

 zwembad rondhangen, werd hier geen toptijd meer neergezet. 

 

 Ronald, Margriet, Paul met als finisher Caroline zwommen 4x50  

 vrij ruim 1 sec binnen de inschrijftijd en werden daarmee als team  

 met de meeste levenservaring 5e overall. 

 

 Na deze lange wedstrijd werd het dagje Heerenveen afgesloten  

 met een eenvoudige doch voedzame maaltijd onder het genot van  

 een drankje in het leuke restaurant Het Gerecht in Heerenveen. 

Masters in Heerenveen 
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     We zijn allemaal hard in training. Paul gaat als  

     een speer, hij zwemt het ene PR na het  

     andere. Resultaat: de Prestatiebeker van  

     2017. Hij zal nog moeten oppassen dat hij  

     niet te vroeg piekt. 

 

Lambert heeft hard getraind op zijn keerpunten om tijdens het ZMC in  

Heerenveen nog een laatste poging te doen om de limiet van de 200 vrij  

te halen. Maar helaas, net een seconde er boven.  

 

En ik…..ik probeer braaf 3x per week naar het zwembad te gaan  

en 1x per week te crossfitten. Dat alleen al is een prestatie op zich. 

 

Lambert en ik hebben nu onze afstanden bepaald. Lambert (blauwe pijl)  

gaat voor de 50 vlinder, school en vrij. Ik  (groene pijl) ga mijn uiterste best  

doen op de 200 en de 400 vrij en de 100 rug. Paul is nog hard aan het  

nadenken. 

 

Eric hoopt stiekem op een medaille. Maar als hij bij de beste tien zit, is hij  

volgens de Nizozemski Tritonci en de rest van Triton een held. Bij de beste  

10 van Europa!! Wie doet hem dat na?.......Paul misschien?  

 

EMK in Slovenië, 2018 
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Agenda wedstrijdzwemmen 

Hieronder een overzicht van de wedstrijden voor de komende twee maanden.   
Heel veel succes allemaal bij de komende wedstrijden!! 

Terug naar home 

Datum  Plaats  Soort wedstrijd  Voor wie  

11-03  HIlversum  Swimkick-Min. 3   Minioren  

18-03  Almere Poort  Competitie 4   Hele wedstrijdploeg  

25-03  Amersfoort  ZMC 7   Masters 20+  

06-04  Weesp  Onderl. wedstr.   Hele wedstrijdploeg  

08-04  Alkmaar  ZMC 8   Masters 20+  

13-04  Weesp  Onderl. wedstr.   Hele wedstrijdploeg  

22-04  Diemen  Competitie 5   Hele wedstrijdploeg  

29-04  Hoofddorp  LAC 4   Geïnteresseerden  
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Verjaardagen 

2 Rosalie Schouten 
3 Tim Tames 
4 Wessel Bolte 
5 Sander Buring 
11 Britt Wijnand 
13 Alicia Giacomini 
13 Mitchell Stiphout 
16 Rick van den Heuvel 
19 Jessy Cicek 

23 Patrick Kaale 
24 Rob Mooijman 
25 Max Ritt 
26 Remco Joukes 
27 Hans van Lunteren 
27 Rosalie van der Meer 
28 Ria Bosma-Ruiter 
29 Thea Renzenbrink-Stoop 

Terug naar home 


