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De Flitsen van Mei 2018  

 Wat u nog niet wist over de AVG 

 De vrijgezellentraining van Remco 

 Save the date: 14 juli Eindeseizoensfeest! 

 De pen van Joshua 
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Beste Triton leden, 

  

Het einde van het seizoen komt al heel snel dichterbij. De wedstrijden  

van waterpolo en wedstrijdzwemmen zijn afgelopen. Rest alleen nog  

het afzwemmen voor diploma’s op 7 juli a.s. Nog even flink hard  

oefenen om te kunnen afzwemmen.  

  

Het bestuur is druk met de AVG (Algemene Verordening  

Gegevensbescherming). U zult er ongetwijfeld van gehoord hebben.  

Binnen de EU is er een paar jaar geleden besloten om paal en perk te  

stellen aan het verkopen van  persoonsgegevens. Uiteindelijk is 25 mei  

2018 als uiterste datum vastgesteld om dit in te voeren in Nederland.  

Het is een hele klus om dit ook voor onze vereniging in orde te maken.  

Inmiddels  hebben wij de AVG-verklaring ontvangen, waarin vermeld is  

dat wij het traject naar behoren hebben ingezet. Het bestuur heeft er  

voor gekozen een aantal belangrijke documenten gefaseerd in te  

voeren. 

  

Op korte termijn is de Verwerkingsovereenkomst, die wij moeten af  

sluiten met de KNZB, Sportlink en de RABO-bank afgehandeld. Hierin  

verklaren deze organisaties dat zij vertrouwelijk met de gegevens van  

onze leden omgaan.  

 

 Er komt binnenkort een Privacy Policy van Triton op de website. 

 Sportlink gebruikers en het dagelijks bestuur moeten een  

 geheimhouding verklaring ondertekenen. Een verklaring, waarin  

 de huidige leden akkoord gaan met het verwerken van hun  

 gegevens die de vereniging nodig heeft om te kunnen  

 functioneren, moet geregeld worden. Het inschrijfformulier voor  

 nieuwe leden wordt aangepast met een toestemmingsverklaring. 

 

 Overigens, verantwoord gedrag van iedereen binnen onze  

 vereniging is onderdeel van de wetgeving, die is opgenomen in de  

 AVG. Dus ook een verstandig gebruik van de sociale media is  

 ontzettend belangrijk. Uw bestuur wil niet verantwoordelijk  

 gesteld worden als hierdoor problemen ontstaan. 

 

 Een en ander is in gang gezet en wij hebben de termijn van 25 mei  

 gehaald. Ook aangeven wanneer de diverse items afgehandeld zijn  

 is een legale weg om als bestuur niet overspannen te raken van  

 hetgeen over ons heen is gevallen. Heeft u vragen over de AVG en  

 wat het voor U betekent, dan kunt u altijd iemand van het bestuur  

 benaderen. 

  

 Ria Bosma 

Bestuurshoek 
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 laatste Flits van dit zwemseizoen verschijnt in week 29. De kopij hiervoor kunt u 
tot uiterlijk zondag 15 juli uitsluitend sturen naar: redactie@triton-weesp.nl.  

• Rogier Ottenhof (Diplomazwemmen) 

• Imar Kremer (Diplomazwemmen) 

 

Terug naar home 
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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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• 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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Hallo diplomazwemmers, 
 
Deze maand is het weer mijn beurt om een stukje 
voor de Flits te schrijven. Nu net voor de zomer- 
vakantie komen er weer verschillende  
activiteiten aan. Allereerst is er het Clubweekend  
in het weekend van 9 juni waarbij de lessen voor degene  
die niet meegaan gewoon doorgaan.  
Meteen daarna is het proefzwemmen en inhaal- 
proefzwemmen op 16 juni en 23 juni. 
Belangrijk is om minimaal 1 keer aanwezig te zijn, want  
dan kan er worden bekeken of je op 7 juli kunt afzwemmen! 
Net als vorig jaar zal het seizoen worden afgesloten op  
14 juli met een gezellige spelmiddag waarbij een vriendje  
of vriendinnetje met zwemdiploma mee mag komen 
zwemmen, de uitnodiging hiervoor volgt nog. 
 
Zoals jullie misschien wel weten hou ik me bezig in  
de commissie met de materialen die tijdens de lessen 
worden gebruikt.  
 
 
 
 
 
 

 
Binnenkort zullen er weer nieuwe snorkelbrillen worden 
aangeschaft zodat er genoeg brillen zijn voor iedereen.  
Ik kan alleen materialen bestellen als alles keurig op de  
goede plaats is opgeruimd. Helaas is dit niet altijd het  
geval, dus wil ik jullie vragen om alles wat je gebruikt hebt 
op te ruimen op de goede plaats. Weet je niet waar iets  
moet of is iets kapot? Vraag je lesgever dan om hulp,  
dan zorgen we er met z’n allen voor dat alle materialen  
keurig opgeruimd zijn en dan zorg ik ervoor dat er van  
alle benodigdheden genoeg zijn. 
Ik zie jullie weer snel in het zwembad en veel succes  
met de laatste paar lessen voor het proef- en  
afzwemmen! 
     Lars van der Zee 
 
  
 
  
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Diplomazwemmen 
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 Belangrijke data:  

  

  

 Noteer de volgende data alvast in je agenda! 

 

  9 juni 2018 >> Clubweekend (wel zwemles voor mensen die niet mee zijn) 

 16 juni 2018 >> Proefzwemmen 

 23 juni 2018 >> Inhaalproefzwemmen  

 7 juli 2018 >> Afzwemmen 

 14 juli 2018 >> Afsluiting seizoen met spelletjesmiddag 

Diplomazwemmen 

Terug naar home 



WZ & PC Triton Flitsen ©2018 

Waterpolo jeugd 

Hallo, 

 

Ik ben Joshua Kersten (12 jaar) en ik zit inmiddels een jaar op waterpolo  

bij Triton. Hiervoor heb ik op voetbal en op hockey gezeten.  

 

Ik vind het leuk om maar waterpolo te gaan, zowel de wedstrijden als  

de trainingen. Bij de andere twee sporten had ik dat niet.  

 

Via een vriend (Menno Noom) ben ik op waterpolo gegaan.  

Hij zei: "dat moet je doen, ik zit er ook op, echt leuk".  

 

Ik ben nu keeper van het team en dat vind ik heel leuk.   

Vooral als ik een moeilijke bal tegenhouden  

iedereen gaat juichen.  

 

De pen geef ik door aan: …………..   
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Waterpoloseizoen 2017 -  2018 Heren 

 

Weer een maand verder en bijna vakantie.  

Voor de Heren een leerzaam seizoen: als laatste 

 geëindigd in de competitie. We trainen nog gewoon  

door, conditie op peil houden en nog wat spel  

situaties trainen. De competitie voor volgend jaar is  

nog onbekend, we zullen zien waar de Heren worden  

ingedeeld.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Afgelopen seizoen, met de samenvoeging van alle  

 teams, en dan spelend op het H1 niveau, is best  

 lastig gebleken. Geen wedstrijd is gelijk en elke  

 tegenstander is weer anders. Uiteindelijk een  

 pittig seizoen achter de rug  en met leerzame,   

 positieve en zeker gezellige wedstrijden.  

  

 Volgende ronde , nieuwe kansen. We gaan zien  

 wat het volgend jaar ons biedt. 

 

 Wilco Ottenhof 

Waterpolo Heren 

Terug naar home 
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Afgelopen maand hebben we weer veel gedaan tijdens de training.  

In de maand mei hebben we geoefend met keerpunten en duiken.  

Baan 6 heeft zich gefocust op het (leren) duiken en baan 5 is bezig  

geweest met het maken van goede keerpunten.  

Wat heeft iedereen goed zijn best gedaan!  

 

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 meezwemmen op de  

maandagavond van 19.20 uur tot 20.10 uur.  

Vooraf aanmelden kan via: zmb@triton-weesp.nl 

 

Groetjes Carine 

Zwemmen met een beperking 

Terug naar home 
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Wat gaat zo’n zwemseizoen toch hard! Nog maar een enkele  

zwemwedstrijd en enkele andere activiteiten en dan zit  

zwemseizoen 2017 – 2018 er alweer op!  

 

De trainers en zwemcommissie zitten echter niet stil! Zo weten 

jullie allemaal dat onze trainer Remco op vrijdag 1 juni gaat  

trouwen! Afgelopen vrijdag is er een speciale “vrijgezellen- 

training” voor hem georganiseerd. Hoe leuk dat was, kunnen  

jullie op de volgende twee foto-pagina’s zien! 

 

Verder gaan de zwemtrainingen gewoon door totdat de 

zomervakantie begint. De laatste zwemtraining is op vrijdag 

20 juli.  

 

Het is al eventjes geleden dat we de Onderlinge Wedstrijden  

hebben gezwommen, maar de prijsuitreiking moet nog  

plaatsvinden. Dit zal gebeuren op zondagochtend, 24 juni, na  

de zwemtraining.  Jullie zijn allemaal van harte welkom om  

9.45 uur in het clubhuis! 

 Verder zullen er op zondag 1 juli nog twee leuke  

 evenementen plaatsvinden, namelijk eerst het 
sponsorzwemmen van 13.30 – 15.00 uur en daarna dan 

 eindelijk de superleuke, sportieve en gezellige  

 familie-estafette, die om 15.00 uur van start gaat. 

 De uitnodigingen hiervoor zullen binnenkort worden 

 uitgedeeld. We hopen op een grote opkomst, zodat het 

 alleen maar gezelliger wordt. 

 

 Ook al zijn er dit zwemseizoen nog maar weinig  

 wedstrijden, helemaal aan het begin van volgend 

 zwemseizoen worden de Europese Masters Kampioen- 

 schappen gehouden in Slovenië. Jullie hebben hier al heel 

 wat over kunnen lezen in de Flitsen. Bij deze wil ik de 

 masters die hieraan meedoen, te weten Ellen, Paul,  

 Lambert en Eric alvast heel veel succes wensen met de  

   voorbereidingen en alle trainingen deze zomer. 

 

         Caroline 

Commissiepraatje 
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Op zondag 29 april werd de laatste LAC-wedstrijd van dit  

seizoen gezwommen in Hoofddorp. Een klein groepje Triton- 

zwemmers ging deze lange afstands uitdaging aan. 

 

Tara wist zich op de 200 wissel mooi te verbeteren.  

 

Laura voelde zich helaas niet goed en moest daarom deze  

wedstrijd afzeggen. Marieke zwom tot haar eigen verbazing  

een - weliswaar kleine - PR op 400 wissel. 

 

Op de 400m vrije slag bij de jongste zwemmers zwommen  

zowel Thias als Stefan in hun 1e keer op deze lange afstand  

een heel dappere wedstrijd. Snel beginnen, dan ontdekken  

dat 400 meter toch wel erg ver is, vervolgens het tempo iets  

laten zakken en dan maar doorgaan tot het einde. Dan mag je  

na afloop erkennen dat je van 400 meter zwemmen echt moe  

wordt. 

 

 Nick waagde zich daarna aan de 1500 meter vrije slag.  

 En hoe! Als hij de eerste 100 meter de koploper had  

 bijgehouden, had hij wellicht deze wedstrijd zelfs  

 gewonnen. Maar deze senior bleef hem de hele  

 wedstrijd ongeveer 10 meter voor. Nick kreeg als  

 inschrijftijd een geschatte 22 minuten mee, maar finishte  

 al na 19.54 minuut. Klasse! 

 

 Tim tenslotte startte op de 2000m vrije slag. En zwom 20  

 sec sneller dan vorig jaar. Prima in vorm dus. 

 

 Al met al een fijne wedstrijd die ondanks de lange  

 afstanden al na 2 uur was afgelopen. Natuurlijk mede  

 omdat er betrekkelijk weinig zwemmers waren. De  

 wedstrijd viel immers midden in de meivakantie. 

 

         Paul 

 

Verslag LAC 4 in Hoofddorp 
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Van donderdag 3 t/m zondag 6 mei werden de Open Nederlandse  

Masters Kampioenschappen lange baan gezwommen in het Hofbad in  

Den Haag, of, zoals ze zelf in ‘die mooie stad achter de duinen’ zeggen: 

De aupe Neidâhlandse Mastâhs Kampioenschappe De Haag. 

 

.Een klein gezelschap van Triton heeft zich zodanig kranig geweerd dat  

Triton in het medailleklassement als 13e is geëindigd van de 135  

verenigingen die tenminste 1 medaille hebben bemachtigd.  

Daarnaast zijn er nog veel verenigingen zonder eremetaal.  

 

ONMK Den Haag 
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30 medailles is de totaal score: 10x goud, 12x zilver en 8x brons. 

In mijn ogen was Tim onze topscorer dit weekend. Niet alleen staat hij  

het hoogst in het individuele medailleklassement, hij verbeterde 4x een  

50m bad PR én behaalde een aantal een 1e plek terwijl hij "slechts" als  

3e of zelfs 4e was geplaatst. 

 

Tim behaalde goud op 800 + 1500 vrije slag, 200 vlinder en 200 wissel.  

Zilver was er op 200 + 400 vrije slag en brons op 100 vlinderslag. 

 

Paul behaalde weliswaar een medaille meer (9) dan Tim maar had  

daarbij 1 gouden plak minder. Goud was er op 50 + 100 schoolslag en  

400 wisselslag. Zilver volgde na 200 schoolslag en 400 vrij. Brons was  

het resultaat na 800 vrij, 100 + 200 vlinder en 200 wisselslag. 

 

Caroline sprong ietwat zuiniger om met haar krachten dan de familie  

Bunnik en selecteerde 4 nummers. Op 50 rugslag en 50 vlinderslag  

leverde dat een 4e plek op, net buiten de medailles. Maar 100 rug  

resulteerde in brons, terwijl 200 wisselslag haar zilver opleverde.  

Prachtige score! 

 

 

ONMK Den Haag 
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Ronald startte weer wat vaker en met resultaat. Goud was zijn  

beloning  na 200 + 400 wisselslag. Zilver na 200 school en 200  

vlinder. De 200 vrije slag leverde hem brons op. 

 

Margriet tenslotte scoorde met grote regelmaat: 1x brons op 200  

rugslag en 4x zilver op 100 rugslag, 100 + 200 vlinderslag en 400  

wisselslag. 

 

Daarnaast hebben we nog 2 estafettes gezwommen. Vrijdag einde   

dag (dan ben je dus al echt moe) 4x 200m vrije slag leverde goud op. 

Even relativeren: Tim zwom de 800 vrij meer dan 1 minuut  

sneller dan wij vieren. Maar wat wil je, wij waren samen bijna 200  

jaar ouder dan Tim alleen. 

 

De 4x 50m vrije slag einde dag zondag (na drieëneenhalve dag  

zwembad) vielen we met een 4e plek net buiten het podium, maar  

we waren wel ruim 2 seconden sneller dan de inschrijftijd. 

 

Het was weer een mooi maar vermoeiend weekend. 

 

Paul 

 

ONMK Den Haag 
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Paul is er eindelijk uit wat hij gaat zwemmen in Slovenië:   

50 en 100 schoolslag en de 50, 100 en 200 vlinder.  

Op aanraden van Remco heeft hij niet voor de wisselslag  

gekozen, want dan moet je alle vier de slagen trainen.  

En september komt nu toch rap naderbij. Het is al over drie  

maanden. 

 

Resumé: Ellen (groen) en Lambert (blauw) doen ieder drie  

nummers en Paul (paars) dus vijf nummers. Het is een vol  

programma.  Ook heeft Paul de aanvragen voor een buitenlandse  

wedstrijd ingediend. Ik wist niet dat dat moest, maar Paul gelukkig wel.  

 

Verder zijn we eruit wanneer we vertrekken: vrijdag 31 augustus.  

We gaan met Paul’s auto. 

 

Slovenië: here we come!! 
 

EMK in Slovenië, 2018 

 
Day 8 (Day 1 in Swimming) 
Sunday, 2 Sept. 2018 – 8:00 
01) 800m Freestyle Men  
 
02) 800m Freestyle Women 
03) 4x50m Medley Men 
04) 4x50m Medley Women  
 

Day 9 (Day 2 in Swimming) 
Monday, 3 Sept. 2018 – 8:00  
05) 200m Freestyle Women      
06) 200m Freestyle Men  
07) 50m Breaststroke Women 
08) 50m Breaststroke Men 
09) 100m Butterfly Women 
10) 100m Butterfly Men    
   
 

Day 10 (Day 3 in Swimming)  
Tuesday, 4 Sept. 2018 – 8:00 
11) 200m Breaststroke Women    
12) 200m Breaststroke Men  
13) 50m Freestyle Women  
14) 50m Freestyle Men  
15) 100m Backstroke Women  
16) 100m Backstroke Men 
17) 4x50m Medley Mixed  
  

Day 11 (Day 4 in Swimming)  
Wednesday, 5 Sept. 2018 – 8:00 
18) 200m Ind. Medley Women 
19) 200m Ind Medley Men 
20) 400m Freestyle Women 
21) 400m Freestyle Men 
22) 4x50m Freestyle Women 
23) 4x50m Freestyle Men  
 

Day 12 (Day 5 in Swimming) 
Thursday, 6 Sept. 2018 – 8:00 
24) 200m Backstroke Women 
25) 200m Backstroke Men 
26) 50m Butterfly Women 
27) 50m Butterfly Men 
28) 100m Freestyle Women 
29) 100m Freestyle Men 
30) 4x50m Freestyle Mixed 

Day 13 (Day 6 in Swimming) 
Friday 7 Sept. 2018 – 8:00 
31) 200m Butterfly Women  
32) 200m Butterfly Men 
33) 50m Backstroke Women 
34) 50m Backstroke Men 
35) 100m Breaststroke Women 
36) 100m Breaststroke Men 

Terug naar home 
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Agenda wedstrijdzwemmen 

Hieronder een overzicht van de allerlaatste zwemwedstrijd en de overige activiteiten  
van dit zwemseizoen van wedstrijdzwemmen.   

  
De laatste zwemtraining is op vrijdag 20 juli. 

Terug naar home 

Datum  Plaats Soort wedstrijd Voor wie 

3 juni Amersfoort Regio Kamp. LB  Degene met limiet 

24 juni Weesp Prijsuitreiking Onderlinge 

wedstrijden 

Deelnemers Onderlinge 

wedstrijden 

1 juli Weesp Sponsorzwemmen en  

Familie-estafette 

Alle wedstrijdzwemmers 
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Verjaardagen 

1 Onno Schlebaum 

2 Emil Boogaard 

3 Ineke Bunnik-Bruijns 

3 Brent Pouw 

4 Abby Kootstra 

4 Riven Hoogendijk 

6 Rogier Ottenhoff 

9 Wieke van Stuivenberg 

11 Iris Seinen 

12 Steven Knol 

16 Paula van der Pouw-Kuiper 

21 Rick Uding 

24 Annemieke Bijleveld 
24 Davien Heeman 

26 Maud Sentjens 
29 Jasper Kruidenberg 

29 Nienke van Kesteren 

29 Julia van Muiden 

Terug naar home 


