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De Flitsen van Januari 2018  

 Secretaris gezocht! 

 Verslag oliebollentoernooi en 
marathonzwemmen op 29  december! 

 Uitreiking PR-bekers wedstrijdzwemmen 

 Afzwemmen op 10 februari 
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Bestuurshoek 

Hallo leden van WZ&PC Triton. 
 
De eerste bestuursvergadering in het nieuwe jaar  hebben we al weer   
gehad en daarin werden weer vele zaken besproken. Allereerst  
natuurlijk zaken waar we de leden niet mee lastig vallen, zoals facturen  
van de huur van het zwembad, maar ook de issues van nu, zoals nood- 
deuren die niet goed werken en de geluidsoverlast in het bad die de  
hoogste prioriteit heeft. Allemaal zaken die besproken moeten worden 
en uiteindelijk met de eigenaar van het bad opgelost moeten worden. 
We zijn er druk mee bezig met hopelijk snel resultaat. En zo nog vele 
andere zaken, zoals verzekeringen, beleidsplan en de onderlinge 
communicatie binnen de afdelingen van Triton etc. etc.. 
 
Nou, allemaal zaken die misschien een beetje negatief klinken. Maar  
dat is zeker niet zo bedoeld, het gaat gelukkig goed met de vereniging.  
Een standvastig ledenaantal, de financiën op orde en de afdelingen 
draaien hun programma’s. Prima dus. 
 
Maar vooral….? De blije gezichten van onze leden die hun sport kunnen 
beoefenen. En daar doen we het toch allemaal voor, toch? 
 
Binnen de afdelingen eigenlijk geen zaken die extra aandacht behoeven. 
Natuurlijk zijn er altijd puntjes die opgepakt moeten worden,  
maar dat is logisch.  
 

 Helaas hebben we nog steeds een vacature “secretaris” in het  
 bestuur. We kunnen echt iemand erbij gebruiken hoor!  
 
  
 
 De vereniging stopt uiteindelijk echt als geen vrijwilligers (in het  
 algemeen) zich aanmelden. De secretariële  taken komen nu toch  
 op de schouders van de andere bestuursleden erbij en ook die  
 doen al hun stinkende best om ”de tent” draaiende te houden.  
 Extra werk leidt tot taakverzwaring en uiteindelijk tot  
 demotivatie , wat weer kan leiden tot meer opzeggingen binnen  
 het bestuur? Ik hoop van niet.  Dit is dus een dringende oproep!  
 Sorry, maar ik heb wel eens het gevoel dat de leden  
 tegenwoordig denken dat het allemaal  vanzelf gaat. Als we een  
 club als de onze draaiende willen houden dan hebben wij uw  
 hulp nodig. Hopelijk kunnen we deze “lege” plek snel opvullen. 
 
 Top, allemaal weer verder.  
 
 Succes bij de wedstrijden,  
 trainingen, afzwemmen en wat  
 al niet meer.  
 
 Sportieve groet,  

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

Terug naar home 

VACATURE SECRETARIS !! 
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Nieuws en mededelingen 

 
Wij verwelkomen als nieuw lid: 

De volgende Flits verschijnt in week 8. De kopij hiervoor kunt u tot uiterlijk zondag 
18 februari uitsluitend sturen naar: redactie@triton-weesp.nl.  

• Madelief Bosboom (Diplomazwemmen) 
• Leon Lijnsvelt (Diplomazwemmen) 
• Juna de Boorder (Diplomazwemmen) 
• Danou de Boorder (Diplomazwemmen) 
• Nynke Veneman (Tijdwaarnemer) 
• Edith Lijnsvelt (Tijdwaarnemer) 

Terug naar home 

mailto:redactie@triton-weesp.nl
mailto:redactie@triton-weesp.nl
mailto:redactie@triton-weesp.nl
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Oliebollentoernooi 
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Oliebollentoernooi 
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Oliebollentoernooi 
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Marathonzwemmen 
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1. Plonzs          5025 meter 

2. komt nog         4425 meter 

2. Masterieus         4425 meter 

3. Tri-meiden        4000 meter 

4. Waterpolosterren      3925 meter 

5. Swingende kerstballen    3825 meter 

6. Zwemmende olifantjes    3600 meter 

7. Zwemmende eekhoorns    3450 meter 

8. Tri-ouders kunnen ook wat   3200 meter 

9. Vrijdagavond trimmers    3150 meter 
 

Marathonzwemmen 
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Marathonzwemmen 

Terug naar home 
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Diplomazwemmen 

Afzwemmen op 10 februari 
De afgelopen periode is er weer hard geoefend door iedereen. Op 10 februari a.s. gaan we kijken hoe dit zijn 
vruchten heeft afgeworpen en gaan we weer afzwemmen in het Victoriabad!  
 
Het schema voor het afzwemmen is als volgt:  
 

17:30 – 18:30 uur: 
• Zwemvaardigheid 1 
• Aanvullende diploma’s 1 
• Zwemvaardigheid 2 
 
18:45 – 19:45 uur: 
• Aanvullende diploma’s 2 
• Zwemvaardigheid 3 
• Aanvullende diploma’s 3 
• Triton diploma deel 3 

 
Komt u de afzwemmers ook aanmoedigen? Wij heten u graag van harte welkom! 
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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
mailto:diplomazwemmen@triton-weesp.nl
mailto:diplomazwemmen@triton-weesp.nl
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Waterpolo Jeugd 
 
 
 
 
 

Hallo allemaal, 
 
Ik ben Rick en ik ben 11 jaar. Ik zit al 2 jaar op 
waterpolo. Jurgen en Robin zijn de trainers.  
Vroeger zat mijn vader ook op waterpolo maar hij  
had het druk met zijn werk. 
 
Het leukste aan waterpolo vind ik rugcrawl want dan  
hoef je niet zo hard te zwemmen. Ook de wedstrijden  
zijn leuk want dan kan je ook even aan de kant.  
Maar het allerleukste van de wedstrijden is als je wint.   
 
Ook wedstrijden voor trainen zijn leuk. Maar dan is  
het niet leuk als je tegen grote gaat want van hen kan  
je de bal niet krijgen. 
 
Ik geef de pen door aan Emil. Doei!  
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Een jaar geleden kwam ik met mijn man en kinderen in Weesp wonen.  

Eerder fietste ik voor mijn werk dagelijks 30 kilometer per dag, maar nu  

ik verplicht werd om met de auto naar mijn werk te gaan werd het tijd  

om op zoek te gaan naar een leuke sport. Mijn buurman, Ewout,  

nodigde mij uit een keer bij waterpolo te gaan kijken. Mijn eerste  

gedachte was, dat is niks voor mij. Dat ik op wedstrijdzwemmen zat, 

was immers al 20 jaar geleden en om nou te zeggen dat ik handig was  

met balspellen, dat zou ook gelogen zijn… Maar ach, proberen kon  

natuurlijk altijd.  

 

Die eerste training zal ik niet snel vergeten. Triton had toen nog even  

een trainer. Twee vrouwelijke spelers waren speciaal voor mij gekomen,  

verder waren daar alleen maar vierkante, gespierde mannen  

die al hun hele leven poloden. Er werd begonnen met, zoals ik  

het mij herinner, 100.000 keer opdrukken, met je handen op  

een bal…. Als ik toen ongezien weer kon verdwijnen had ik dat  

vast gedaan. Maar dat kon niet, dus ging ik op zoek naar wat  

verstopte spieren bij mijzelf om enigszins mee te komen.  

De tweede keer dat ik kwam was er geen trainer en waren er  

geen vrouwen. Er werd hard gejuicht toen het mij lukte een bal  

in het doel te gooien, maar ik heb toch een sterk vermoeden  

dat geen van de aanwezige heren ook maar een poging deed  

 die bal te stoppen. Hoe galant. En zo leerde ik wat beginselen 

 van het waterpolo. En verrassend genoeg vond ik het nog leuk  

 ook. Ik volgde een aantal trainingen, vaker zonder dan met 

 trainer, toen er besloten werd dat de Triton vrouwen samen  

 zouden gaan met de Meeuwen in Diemen. Sinds dat moment, na  

 de zomer, hebben we een groot vrouwenteam en een trainer.  

 

 Inmiddels lukt het me redelijk te bal te vangen zonder pirouetjes  

 te draaien in het water en de bal te gooien waarbij hij ook  

 daadwerkelijk in of in ieder geval in de buurt van het doel komt   

 in plaats van ergens in een verstopte hoek van het zwembad.  

 Ook de regels begin ik wat te snappen, hoewel ik tijdens  een 

   wedstrijd de tekens van de scheidsrechter nog niet  

   altijd helemaal kan plaatsen. Mijn eerste zeven  

   wedstrijden heb ik gespeeld, mijn eerste officiële  

   overtreding gemaakt. Nu is het nog wachten op dat  

   eerste doelpunt. Maar voorlopig heb ik de smaak te  

   pakken, dus ik  heb er vertrouwen in dat dat ook een   

   keer gaat komen.   

 

   Nienke Smit 

Waterpolo dames 

Terug naar home 
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Hallo allemaal, 

 

Ik ben Amber Jonkvorst, ik ben bijna 16 jaar. Ik doe aan  

wedstrijdzwemmen sinds 2011. Ik vind het zwemmen nog  

steeds heel erg leuk. Ik zwem nu inmiddels 4 keer in de week.  

Daarnaast doe ik ook nog aan hardlopen en fietstrainingen.  

Ik heb vorig jaar ook een paar triatlons gedaan maar ik blijf  

het wedstrijdzwemmen toch het leukst vinden. Daarnaast doe  

ik ook nog in de winter aan skiën op de borstelbaan in Huizen.  

Ik doe dit al vanaf dat ik 4 jaar ben. Ook dat vind ik nog super  

leuk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sinds vorig jaar maart  

 ben ik begonnen met  

 training geven op de  

 maandagavond en ik 

 vind het een leuke  

 uitdaging om me    

 daar verder in te  

 ontwikkelen.   

 Ik geef training aan  

 de Swimkick, dat zijn de jongste zwemmers.  

 Ik deed dit tot nu toe samen met Remco, maar sinds 

 kort is er een nieuwe baanindeling gekomen en geef  

 ik de training samen met Carine. Ik vind het leuk om de  

 jongste zwemmers wat bij te brengen qua techniek.  

 Daarnaast is het natuurlijk ook belangrijk dat het gezellig  

 is en dat ze er lol in houden. We proberen er daarom  

 altijd een goede en leuke training van te maken. 

 

 Amber Jonkvorst 

Trainerspraatje 
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Zondag 7 januari 2018, 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 2017. De winnaars zijn geworden: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ben je benieuwd naar de prestaties van alle zwemmers? Kijk dan in de volledige uitslag.  

 

Verder hadden we in 2017 ook nog drie zwemmers die de limiet voor de 100 meter vrije slag in hun leeftijdscategorie  

hebben gehaald. Dit waren: 

Jongens onder 16 jaar sneller dan 1:07.00 

Jasper Morsink: 1:06.69 op 01-10-2017 in Almere 

Nick Buitendijk:  1:04.16 op 18-02-2017 in Leiden 

Dames sneller dan 1:05.00 

Angela Koekkoek:  1:04.09 op 12-02-2017 in Bussum 

Uitreiking PR-bekers 2017 

Mini-Pupcup Onder de 9 jaar Thias Kruidenberg 11.384 

Pupcup Onder de 11 jaar Tara de Rooij 17.314 

Tienerbokaal Onder de 13 jaar Nick Buitendijk  24.367 

Junior Trofee Onder de 15 jaar Amber Jonkvorst   6.244 

Midicup Onder de 17 jaar Marieke Gorter   3.351 

Jaap Kuiper Trofee 17 jaar en ouder Paul Bunnik   4.750 

GEFELICITEERD !!! 

https://www.triton-weesp.nl/UserFiles/File/Wedstrijdzwemmen/Overig/2018/Prestatiebeker_2017_Uitslag.pdf
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PR-beker uitreiking 2017 
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Op zondag 7 januari is in Almere-Poort deel 2 van het LAC  

(Lange Afstanden) gezwommen. Met een grote groep fanatici  

was Triton vertegenwoordigd. 

 

Bijna elke start leverde een PR op. We begonnen met Laura,  

Tara en Britt in dezelfde serie 200 wissel, waarbij Laura de  

snelste was. Daarna werd hetzelfde nummer gezwommen  

door Susan (PR), Marieke (PR) en Michelle (net niet). 

 

Op de 200 vrij was er een mooie serie met Thias, Jacco en  

Stefan naast elkaar. Jacco startte in zijn enthousiasme net iets  

te snel, Thias nam resoluut de kop van het drietal en  

stond die niet meer af. Vervolgens zwom Wessel met een  

mooie lange slag de 400 vrij net boven de 7 minuten.  

En Nick liet op 800 vrij zien wie die dag de snelste was: 10.49!  

Hij dook daarmee 10 seconden onder zijn beste tijd. Ook  

Anna dook 10 seconden onder haar beste tijd op 800 vrij met   

in dezelfde serie Michelle, Marieke en Susan.  

 Marieke haalde 2 seconden van haar beste tijd af,  

 Michelle en Susan vochten tegen de klok: de klok won. 

 

 De laatste start van de dag betrof de 1500 vrij, met Inge  

 (op 800 vrij) in een buitenbaan. Paul mocht ditmaal  

 figureren in baan 4 naast zoon Tim. Toen Tim klaar was  

 had Paul de baan nog 250 meter voor zich zelf.  

 Bijzonder is dat ploegleider Pascal, van huis uit sprinter, 

 zich had laten verleiden ook mee te zwemmen.  

 Zijn eerste 1500 meter vrije slag (voor zover bekend). 

 Dapper! Niels tenslotte kon deze dag helaas zijn  

 ritme niet vinden. Volgende keer beter!  

 

LAC 2 in Almere-Poort  
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Tussenstand competitie 
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Op zaterdag 6 januari werd alweer deel 5 van het ZMC 

gezwommen  in Zwolle. Er zijn weer prima prestaties 

geleverd, volgens de uitslag zelfs 5 PR’s.  

Vermeldenswaard is dat maar liefst 6 van de 8 zwemmers  

het nieuw jaar begonnen met 200m vlinderslag! 

Caroline zwom dit nummer weer voor het eerst sinds 3 jaar.  

Zonder dis uitzwemmen was het doel. Het was zwaar, maar  

dat werd gehaald!  

Ingedeeld in dezelfde serie maakten Margriet en Paul er een  

mooie race van. Margriet begon iets sneller, Paul voorzichtig.  

Na 100 meter lagen ze naast elkaar. De volgende 50 meter  

sloeg Margriet echter een gat van maar liefst 6 seconden!  

Paul legde de laatste 50 meter weliswaar sneller af, maar kon  

haar niet meer achterhalen. Margriet finishte net binnen de 3  

minuten, Paul 3 seconden later. Maar hij heeft de hoop niet  

opgegeven die grens nog eens te slechten. 

Ronald mocht even later aantreden en zwom in een  

regelmatige race naar en tijd anderhalve seconde onder 

die van Margriet. 

In de laatste serie mochten onze kanonnen Tim en Lars  

 (en Tamara) aantreden. Tim lag 6 banen net voor Lars,  

 maar Lars gaf de laatste 50 meter nog even vol gas  en  

 Tim moest als 2e tenslotte 3 seconden toegeven op Lars. 

 Margot probeerde op haar beide starts (100 wissel en  

 200 rug) haar beste tijden te verbeteren maar slaagde  

 daar helaas net niet in. 
Ellen had dezelfde doelstelling, maar weet dat het  

 daarvoor nog te vroeg is. Maar ze komt wel steeds  

 dichterbij. 

 Op naar Heerenveen!! 

Masters in Zwolle 
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Van donderdag 18 tot en met zondag 21 januari is een select  

mastersploegje naar Terneuzen afgereisd om deel te nemen aan  

de Nederlandse Masterskampioenschappen in Terneuzen, te weten 

Tim, Paul, Ellen, Margriet, Ronald en natuurlijk ging Ineke weer mee als  

klokker. 

 

Het voorafje was een autorit vanuit Weesp naar Terneuzen, bijna recht  

tegen de heftigste storm van de afgelopen 20 jaar in. Iedereen lukte het  

op tijd in Terneuzen aan te komen, dat was onze eerste overwinning.  

Het toetje die dag bestond uit de 1500 vrije slag voor Paul (brons),  

Ronald (5e) en Tim (goud). Een veelbelovend begin van deze vierdaagse. 

 

Op vrijdag startte Ellen met de 400 vrij: 6e in een mooie tijd. Even later  

scoorde Tim op hetzelfde nummer een bronzen plak. Vervolgens  

startten Ellen en Margriet op 100 rug met de 3e resp. 1e plek als  

resultaat. Ook Paul startte op dit voor hem incourante nummer  

("op je rug lig je verkeerd om in het water") met een onverwachte  

zilveren plak als resultaat. 

 

Na de lunch begon Paul met goud (zijn 50e goud op het NK Masters) op  

200 school, Ronald scoorde daarop brons.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

  

  Het sprintnummer 50 vlinder  

 leverde Tim een 6e plek op.  

 Op 100 vrij werd Ellen 4e,  

 waarna op het geliefde 200  

 wissel achtereenvolgens  

 Margriet (2e), Paul (1e),  

 Ronald (4e) en Tim (4e)  

 zijn gestart. 

ONMK in Terneuzen 
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Op zaterdag mochten de heren starten met 800 vrij met als resultaat  

voor Paul brons (zijn 150e medaille op het NK Masters) en voor Tim  

goud. In de middag zwommen 3 dapperen de 200 vlinder: Ronald  

(zilver), Tim (4e) en Margiet (goud). Op de 100 wissel zwom Paul  

nogmaals naar goud, Tim bleef steken op plek 10. De 200 vrij leverde  

Ellende 8e plaats op terwijl Margriet hierop 4e werd. De 100 school  

werd gezwommen door Paul (1e) en Ronald(4e). De afsluiter was de  

4x50 wissel estafette waarop Triton 200+ met Ellen, Paul, Margriet en  

Ronald klom van plaatsing 10e naar de 8e plek. 

 

De 800 vrij op zondagochtend lieten de dames aan zich voorbij gaan.  

De heren mochten daarna de 400 wissel zwemmen: Paul (3e), Ronald  

(1e) en Tim (1e) toonden aan dat Triton op dit nummer mee telt.  

Op 50 school (compleet anders) zwom Ronald naar brons en Paul naar  

goud. 200 rug leverde Margriet goud op terwijl Tim hierop de 4e plek  

scoorde. De 100 vlinder vormde het individuele slotstuk van deze 4  

dagen. Margriet veroverde zilver, Paul brons, Ronald de 4e plek en Tim  

tenslotte brons. 

Als kleine vereniging behaalde Triton met 11 gouden, 5 zilveren en 9  

bronzen plakken in het medailleklassement voor clubs de 12e plek  

(van de 129 verenigingen met een medaille). Paul behaalde individueel  

(4xG 1xZ 4xB) eveneens de 12e plek. 

 Met nog speciale dank aan onze officials Ineke (3 heel lange  

 dagen), maar ook Ronald en Margriet hebben in het wit aan de  

 badrand gefungeerd. 

 

  

 

ONMK in Terneuzen 
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European Masters Open Water Zwemmen in het meer van Bled 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terwijl Ellen, Lambert en Paul er alles aan zullen doen om de eer van  

Triton hoog te houden in het Olympisch buitenbad van de stad Kranj van  

2 tot 7 september, duik ik op zaterdag 8 september in het prachtige  

meer van Bled om mee te doen aan de openwaterwedstrijd van maar  

liefst 3 kilometer.  

  

Ik heb daarbij natuurlijk maar één doel, en dat is op het podium te  

staan. Op het podium van mijn leeftijdscatergoie wel te verstaan  

(55-59) omdat ik tegen die tijd 58 jaar oud zal zijn en niet meer de  

pretentie heb om te kunnen winnen van jonkies die net ouder dan 25  

jaar zijn geworden. Ondanks alle verhalen van oudere deelnemers die  

dag in dag uit trainen om hun Olympische conditie op pijl te houden,  

heb ik goede hoop. Allereerst omdat het trainingsuurtje van  

maandagavond bij de Masters van Triton natuurlijk het allerbeste  

 is van heel Europa maar ook omdat ik behoorlijk veel ervaring heb  

 met het slim zwemmen van een openwaterwedstrijd door  

 langzaam te starten, te gaan hangen in de slipstream van snelle  

 zwemmers en door mijn turbo pas in te schakelen 500 meter voor  

 de finish. Op 9 september jongstleden heb ik hierover met  

 niemand minder dan Ferry Weertman gesproken na afloop van de  

 Amsterdam City Swim en die was het niet alleen helemaal met  

 mij eens maar heeft toen nog wat andere podiumtips gegeven die  

 ik nu liever niet deel omdat ik veel te bang ben dat de competitie  

 hier achter zou kunnen komen (😊 ).  

 Mijn vrouw Sophie gaat mee als supporter en om haar daarvoor te  

 bedanken, heb ik alvast een ligbed met uitzicht op het meer  

 geserveerd bij ons hotel zodat zij de wedstrijd met een kopje koffie  

 kan volgen, zie foto. Ik kijk er naar uit en hoop op heel veel  

 trainingsuurtjes en heel veel kilo’s lichter!                 Eric van ’t Hoff 

 

2018: European Masters Championships  
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Agenda wedstrijdzwemmen 

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

Terug naar home 

Datum Plaats Soort wedstrijd Voor wie 

04-02 Diemen Competitie 3  Hele wedstrijdploeg 

11-02 A’dam Noord Minioren-Jun. 3  Minioren / junioren 

17-02 Heerenveen ZMC 6  Masters 20+ 

18-02 Mijdrecht LAC 3  Geïnteresseerden 

17/18-2 Leiden Min.JG Finale KB  Minioren met limiet 

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 

1 Mandy Vlieger 
1 Marit Plukker 
4 Frans van denBerg 
5 Margriet Grove-Lingeman 
6 Amber Jonkvorst 
6 Derwin Doornbos 
7 Marga Winter 
7 Ronald Grove 
14 Lisanne deLeeuw 
16 Raymond Buitendijk 

18 Theo van der Zee 
20 Sophia Zierleyn 
21 Stefan Dongen 
21 Yara Verschuren 
24 Wil Sijbesma 
25 Leon Lijnsvelt 
26 Damon Gooijer 
26 Nicolien de Graaff 
29 Nieske Veldhuisen 
31 Mattie Dapper 
31 David Kappe 
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