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Bestuurshoek 

Beste leden,  
 
Alweer een tijdje terug heb ik voor het laatst iets geschreven.  
Het einde van het waterpoloseizoen nadert dus is het tijd om  
te starten met de voorbereidingen van volgend seizoen.  
 
De Heren 1 (12e) zal volgend seizoen hoogstwaarschijnlijk 
starten in de tweede klasse. Dat betekent een degradatie. 
Maar nog niet alle wedstrijden zijn gespeeld. Er staan nog 
twee wedstrijden op de planning voor onze heren en ze staan 
maar 3 punten achter op de nummer 11 en 4 punten op de 
nummer 10. Dat betekent dat als zij beide wedstrijden 
winnen, zij nog een seizoen in deze klasse kunnen 
meedraaien.  
 
Voor de dames staan er ook nog twee wedstrijden op de  
planning. De dames draaien mee onderaan de middenmoot  
van hun klassement. Een mooie 8e plaats. Voor de dames zal 
dan ook volgend seizoen weinig veranderen. Onze dames 
zullen volgend seizoen hun startgemeenschap met de 
Meeuwen Dames 2 voortzetten. Zij hebben een 
teambespreking gehad en besloten dat de samenwerking nog 
een seizoen voortgezet kan worden. 

  Onze jeugd draait mee in een kleine competitie. Zij  
 hebben een 6e plaats weten te bemachtigen en staan  
 daarmee 2 punten voor op de hekkensluiter van hun  
 klassement. Onze jeugd groeit, de kinderen worden  
 ouder en het wordt dan ook tijd om in plaats van een  
 DG5X5, een C-jeugd team in de schrijven. Dat betekent  
 dat onze jeugd volledig veld gaat spelen, onder leiding  
 van echte wedstrijd officials  en dat wij voor deze  
 toppers en een scheidsrechter moeten zoeken.  
 
 De minipolo speelt zoals ze zouden moeten. 
 Zwemslagen beheersen en de bal spelenderwijs door  
 het water heen bewegen. De eerste stappen naar een  
 succesvolle waterpolocarriere. Immers, jong geleerd is  
 oud gedaan, toch?  
 Al met al ben ik zeer tevreden met de huidige stand van  
 zaken bij de afdeling en in het bestuur. Ik geloof dat er  
 nog dingen behaald moeten worden, maar het proces  
 dat we al doorlopen hebben is een positieve ervaring  
 geweest.  
  
 Een sportieve groet, Melissa Costello 

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

Terug naar home 
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Nieuws en mededelingen 

 
 
Wij verwelkomen als nieuw lid: 

De volgende Flits verschijnt in week 18. De kopij hiervoor kunt u tot uiterlijk 
donderdag 26 april uitsluitend sturen naar: redactie@triton-weesp.nl.  

 
 

• Mellany Bohr (Mini-waterpolo) 
• Kick van Heiningen (Mini-waterpolo) 
• Max Jansen (Zwemmen met een beperking) 

Terug naar home 
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• 26 mei:      Vrienden van Triton live 
(voor alle leden vanaf 18 jaar, meer informatie volgt) 

 

• 8, 9 en 10 juni:   Clubweekend 

( na Pasen zullen de uitnodigingen uitgedeeld worden) 

         

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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Hoi allemaal, 

 

Ik ben Pjotr. Ik ben 11 jaar, ik zit in groep  

acht van de Jozefschool en volgend jaar  

ga ik naar de OSB. 

 

Ik vind waterpolo erg leuk want allemaal  

vrienden zitten erop. En ik vind ballen  

hard gooien leuk. Het liefst speel ik als  

verdediger. Het leukste wat ik tot nu toe  

heb gedaan is het Snippen toernooi.  

Daar mochten we blijven slapen.  

 

Ik geef de pen door aan Aryen. 

 

Groetjes, Pjotr 

Waterpolo Jeugd 
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Al een geruime tijd zijn onze jeugdtrainers Robin Duijn en Jurgen Baart de jeugd van Triton aan 
het opleiden. Op dit moment is er een enthousiast team jeugdleden onder de 13 (volgend jaar 
onder de 15). Sinds enkele maanden is er ook een groeiende groep mini’s. Dit is spelenderwijs 
(waterpolo) leren voor kinderen van 7-9 jaar oud. Op zaterdag met trainers Robin & Jurgen, op 
donderdag met trainer Niek Slegt. 

 

Iedere week komen er 2 tot 10 kinderen waterpoloën/ spelen, dit aantal is gestegen en wij 
hopen dat deze stijgende lijn doorzet. Ook de jeugd heeft mooie Triton  clubzwembroekjes en 
badpakken. Wat is er zo leuk aan (mini zijn): 

 

 Tom: lekker onder water zwemmen; 

 Fienne: dat mijn vader trainer is en Jurgen zo enthousiast is; 

 Kick: leuk zo zwemmen en dan scoren, het doel pakken; 

 Thomas: zit er sinds september op, zwembroekjes met Triton erop; 

 en natuurlijk nog veel meer….. 

Waterpolo mini’s 
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Waterpolo jeugd en mini’s 
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Waterpolo jeugd en mini’s 

Terug naar home 
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Beste Tritonners,   

  

Al enige jaren ben ik een bekende bij de afdeling  

wedstrijdzwemmen, vooral bij de oudere zwemmers.  

Ik train zelf op de maandagavond tijdens het Master uur.  

  

Maar voor de mensen die mij nog niet kennen. Ik ben Tim  

Tames, woon mijn hele leven al in het mooie Weesp en sinds  

ik kan zwemmen, zwem ik bij Triton.  

 

Na wat jaren van afwezigheid voor opleiding en werk ben ik  

via vrienden weer terug gekomen bij Triton. Al snel bleef het  

niet bij alleen trainen en werd ik gevraagd voor de  

clubhuiscommissie. 

 

Na een aantal jaren waarin ik verschillende functies binnen  

deze commissie vervuld heb, moest ik uiteindelijk aangeven  

te moeten stoppen in verband met tijdgebrek door  

werk en opleiding, helaas.  

 Wel ben ik gewoon door blijven gaan met trainen bij het  

 Master uur. 

  

 Een paar jaar geleden ben ik door Remco gevraagd om als  

 ondersteuning mee te gaan met het trainingsweekend, 

 wat ik met plezier heb aangepakt en waar ik nog steeds  

 bij betrokken ben en graag aan mee doe. 

  

 Tijdens de start van dit nieuwe seizoen heeft Remco mij  

 opnieuw benaderd dit maal met de vraag of ik tijdelijk als  

 trainer wil invallen bij de dinsdag training van  

 wedstrijdzwemmen. Dit omdat Nicky vanwege haar  

 zwangerschap deze training niet meer kon geven.  

 Ik heb aangegeven het wel te willen proberen. Veel  

 ervaring had ik toen nog niet met training geven, namelijk  

 tot dat moment verving ik alleen af en toe Pascal als  

 trainer van de selectie op maandagavond.  

 

Trainerspraatje 
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Nu een paar maanden later heb ik ondertussen al bijna bij  

alle verschillende groepen van wedstrijdzwemmen trainingen  

overgenomen en dat bevalt me erg goed.  

 

Ik vind het leuk om te zien dat er zoveel kinderen plezier  

hebben in het zwemmen en dat ik daar door middel van  

training geven aan bijdraag. Verder leer ik er zelf ook  

een hoop van, zoals dat trainen niet alleen maar baantjes  

zwemmen is, maar dat er veel meer bij komt kijken om een  

goede training te geven. Voorlopig blijf ik de trainingen van  

Nicky met plezier overnemen! 

  

Afsluitend wil ik nog even aanhalen dat na de vrijdagavond-  

training het clubhuis open gaat om gezellig wat na te praten,  

dan hoeft dat niet tijdens de training. Meestal is het erg rustig  

in het clubhuis, dus kom gezellig eens langs na de training!!  

 

Groet, Tim 

 

Trainerspraatje 
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Nicky is op 29 januari moeder  

geworden van Finn! 

 

Nicky en Maarten, namens alle 

wedstrijdzwemmers wensen wij  

jullie heel veel geluk met Finn en  

    heel veel gezondheid! 

Babynieuws 1 
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Ook onze wedstrijdzwemster 

Angela is moeder geworden! 

Op 14 maart is namelijk Evan  

Eirlys geboren! 

 

Angela, namens alle wedstrijd- 

zwemmers van harte  

gefeliciteerd met de geboorte 

van dit mooie meisje en heel  

veel geluk en gezondheid! 

Babynieuws 2 
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Afgelopen maand is de bijdrage  

voor de PR-pot geïnd, over het  

eerste gedeelte van seizoen  

2017-2018. Met deze PR-pot  

sparen we voor het  

trainingsweekend in september,  

zodat we leuke dingen kunnen  

doen. 

 

Afgesproken is dat we per  

wedstrijd tot maximaal 60 PR’s  

(dus € 3,-) zullen innen.  

Twee keer zijn er bij een  

wedstrijd meer dan 60 PR’s  

gezwommen, namelijk bij de  

eerste competitie in oktober en  

bij de tweede competitie in  

januari. De bijdrage voor de PR- 

 pot komt uit op € 19,95, voor  

degenen die zich hiervoor  

hebben aangemeld.  

 

PR-pot 



WZ & PC Triton Flitsen ©2018 

Op zondag 11 maart hebben de minioren hun derde  

Swimkick-Minioren wedstrijd gezwommen in Hilversum. 

 

Zoals hoort bij de leeftijd van minioren zijn er heel veel  

PR’s gezwommen, dus verbeteringen van de inschrijftijden.  

En zoals het ook wel vaker voorkomt bij minioren, helaas  

ook een drietal DISsen, waaronder 2x te vroeg gestart.  

Dat is jammer, maar ja, alles moet je leren! 

 

Maar in het algemeen zijn er dus veel PR’s gezwommen en  

soms werd er zelfs  een mooie medaille behaald: 

 

 Wessel zwom de 50 vrij in 36.46 en werd daarmee 1e .  

 Laura behaalde 2x de 2e plek op 100 vrij en 100 vlinder.  

 Naast Laura zwommen ook Tara (3e plek) en Flor de 
eerste keer de 100 vlinder zonder dis. Klasse meiden!  

 Stefan legde op 50 school beslag op de 3e plek.  

 Steven zwom naar een 3e plek op de 50 vlinder.  

 

 

 

 

 

 

 

 Abby veroverde brons op de 100 school, terwijl ze als 
enige deelnemer aan 50 vlinder goud in ontvangst mocht 
nemen.  

 Thias scoorde zilver op 50 school plus brons op 50 vrij.  

 Kyra ontving zilver na haar 25 school, waar Joey brons 
kreeg.  

 Fabiënne veroverde goud op 50 vrij en ook nog zilver op 
50 school. 

 

 Als afsluiter kon bijna ieder zwemmer deelnemen aan de  

 estafettes. Altijd een mooie ervaring.  

 

 Op de website kunnen jullie de uitslagen terugzien. 

Swimkick-Minioren in Hilversum 

https://www.triton-weesp.nl/UserFiles/File/Wedstrijdzwemmen/Wedstrijden/2018/Uitslagen/Totaal/2018-03-11=Hilversum-Swimkick-Minioren-3-Uitslag.pdf
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Zondag 18 maart was de 4e competitie van dit seizoen,  

in Almere Poort, dat is een mooi zwembad met 8 banen.  

Het was een erg leuke wedstrijd en iedereen heeft goed  

gezwommen.  

 

Er zijn veel medailles gehaald. Ik moest in Almere 2 afstanden  

zwemmen. Bij de 25 meter schoolslag had ik 3 seconden pr.  

Ook moest ik 50 meter vrije slag doen en daar had ik helaas  

geen pr. 

 

De laatste competitie wedstrijd van dit seizoen is al weer   

op 22 april in Diemen, maar daarvoor zijn eerst nog de  

onderlinge wedstrijden en daar ga ik nog even knallen!!! 

 

Groetjes, Senne Jonkvorst 

 

Competitie deel 4 in Almere 
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De uitslagen van de vierde competitiewedstrijd staan zoals  

gewoonlijk op de website.  

 

Na de 4e ronde staat Triton 4e in onze klasse. De tussenstand 

staat op de volgende pagina. Het is, met nog één Competitie- 

wedstrijd te gaan, enorm spannend, want alle ploegen staan 

heel dicht bij elkaar.  Triton kan na de 5e en laatste wedstrijd  

zo maar weer een paar plaatsen stijgen (maar ook dalen!).  

 

Noteer de datum van de laatste  

competitiewedstrijd vast:  

22 april, in Diemen. 

 

 

 

Competitie deel 4 in Almere 

En wat zouden we zijn zonder 
onze ploegleiding, jury en 
klokkers:  
Super bedankt!! 

https://www.triton-weesp.nl/UserFiles/File/Wedstrijdzwemmen/Wedstrijden/2018/Uitslagen/Totaal/2018-03-18=Almere-Poort-NZC-4-Uitslag.pdf
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Tussenstand Competitie 
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Op zondag 25 maart werd alweer deel 7 van het ZMC  

gezwommen  in Amersfoort. Echt onze laatste wedstrijd in  

het oude bad. Rijdend door Amersfoort kwamen we langs  

het nieuwe bad dat over enkele weken wordt geopend.  

Het wordt vast een prachtig bad, 50m met 10 banen,  

state-of-the-art startblokken en elektronische  

tijdwaarneming met een groot scorebord. Was het maar  

vast 2019. 

 

Maar het was deze keer nog eenmaal behelpen met een  

blok beton als startblok. Dat beweegt niet, maar je kan je  

ook nergens aan vasthouden. 

 

Paul zwom op de 50 rug zowaar een PR (lang bad), een  

verbetering van 2 honderdste seconde. Tim dacht, dat kan  

ik beter en verbeterde zichzelf met 7 honderdste.  

 

Die verbeteringen stellen natuurlijk niets voor bij hetgeen 

Lambert op de 200 vrij deed: ruim 7 hele seconden van  

 zijn oude beste tijd eraf. Lars zwom 3 korte afstanden  

 (50m) en kon 3x een beste tijd noteren. 

  
Vermeldenswaard is zeker ook nog de 4x200 vrije slag  

 estafette met Lambert, Paul, Ronald en Tim in de  

 categorie 200+ (samen exact 200 jaar levenservaring).  

 Weliswaar boven de inschrijftijd, maar daarbij wel de  

 Nederlands kampioen van 2016 ruim achter zich  

 latend. Klasse heren! 

Masters in Amersfoort 
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De overige starts van Paul waren vooral een gevecht tegen  

zichzelf (rug zat vast). Tim finishte op 200 wissel met een  

halve baan (dus 25m) voorsprong in een prima tijd.  

 

Jennifer ervaart nog steeds dat het moederschap plus een  

baan niet altijd de mogelijkheid tot trainen biedt; de tijden  

komen dan helaas niet in de buurt van de oude pr’s.  

 

De tijden van Ronald zijn ook wel eens sneller geweest, maar  

zijn nog steeds sneller dan die van veel andere (jongere)  

zwemmers.  

 

Voor Margriet stond deze wedstrijd in het teken van haar  

zelfoverwinning op 200 school. Niet ontevreden, toch lijkt er  

in lang 50 meter bad geen eind aan die banen te komen. 

 

Lambert was op 50 vrij een seconde sneller dan een jaar  

geleden tijdens dezelfde wedstrijd. Maar vooral, hij overwon  

zichzelf door de 100 vlinder in lang bad (zonder dis) te  

 

 zwemmen! Opgegeven in een vlaag van  

 verstandsverbijstering. 

 

 De kortste afstanden van Ellen zwom ze heel behoorlijk,  

 maar de 200 wissel was echt goed: maar een fractie 
boven haar PR! 

 

 Caroline hield het deze keer op 3 korte afstanden. Op de  

 rug (naast Paul) trok ze hem naar een PR (bedankt), maar  

 liet zelf helaas wat tijd liggen: 3 honderdste seconde was  

 het verschil met Paul, waar eenzelfde soort finish op de  

 school een verschil van 2 seconden liet zien. Soms laat  

 een tijdwaarnemer het helaas ook wel eens afweten. 

 

 Nog 2 wedstrijden te gaan  

 (Alkmaar in april en Grootebroek  

 in mei) en dan zit dit circuit er al  

 weer op. 

 

 Groeten, Paul 

Masters in Amersfoort 
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     Lambert en ik hebben ons nu officieel 
    geregistreerd. Eric had dit al gedaan en Paul  

     is nog steeds aan het nadenken welke  

     nummers hij nu precies wil zwemmen. 

 

 

 

EMK in Slovenië, 2018 

Over een half jaar gaan we het met eigen 
ogen zien: het Olympisch zwemcomplex 
van Kranj. Een binnen- en een buitenbad, 
elk 50 meter met 10 banen. Tussen de 
baden is een weide om te zonnebaden 
(hééé, dat doet me ergens aan 
denken….Riccione)? En er zijn nog 
jacuzzi’s om te relaxen. 
Het weer is in september nog heerlijk, 
dus wij gaan een fantastische week 
tegemoet. 
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Agenda wedstrijdzwemmen 

Onderlinge wedstrijden en familie-estafette: 
Heel binnenkort, op vrijdagavond 6 april en 13 april worden de Onderlinge wedstrijden gezwommen. Gewoonlijk worden  
de Onderlinge wedstrijden afgesloten met de superleuke familie-estafette.  Op de vrijdagavond is daar echter net te weinig 
tijd voor. Daarom hebben we besloten de familie-estafette te organiseren aan het eind van dit zwemseizoen op zondag  
1 juli, in combinatie met een leuk evenement. Hou deze datum daarom alvast vrij! Meer informatie hierover volgt.  
 
   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 

06 april Weesp Onderlinge wedstrijden  Hele wedstrijdploeg 

08 april Alkmaar ZMC 8  Masters 20+ 

13 april Weesp Onderlinge wedstrijden  Hele wedstrijdploeg 

22 april Diemen Competitie 5  Hele wedstrijdploeg 

29 april Hoofddorp LAC 4  Geïnteresseerden 

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  Degenen met limiet 

27 mei Grootebroek ZMC 9  Masters 20+ 
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Verjaardagen 

1 Tim Bunnik 
2 Niek Slegt 
2 Gaby Lovers 
6 Marco Teunissen 
6 Juna de Boorder 
6 Danou de Boorder 
7 Lieske Coumans 
8 Feline Kroes 
8 Hans Bergmans 
14 Melissa Costello 
14 Lars van der Zee 

15 Corry Vermeij - van der Graaff 
15 Pepijn Hollander 
16 Aryan Sahadew 
16 Niels de Ruijter 
16 Fallon Leeman 
19 Julie Roukens 
21 Marcel Joukes 
25 Nick Buitendijk 
25 Mellany Bohr 
26 Janine van Kooten 
28 Saya Kroon 
29 Annemieke de Rooij 

Terug naar home 


