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De Flitsen van December 2019 

Niet vergeten: 

➢ 27-12: Ad Scheepmakerstoernooi waterpolo

➢ 28-12: Oliebollentoernooi en marathonzwemmen 
en Eindejaarsborrel!

➢ Nieuws van Zwemmen met een beperking
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Beste leden,

Tot begin van deze maand kon er gestemd worden op de 
Clubheld van het jaar. Bij Triton was Marcel Joukes dit jaar 
genomineerd. En hij heeft in de Gemeente Weesp 
overtuigend gewonnen. Helaas is hij niet in de top3 van de 
provincie geëindigd, waardoor hij niet door ging naar de 
landelijke finale. Maar Marcel, je bent wel onze clubheld, 
we zijn trots op je en dankbaar voor jouw inzet.

Maar Marcel is natuurlijk niet de enige vrijwilliger binnen 
Triton. Hierbij wil ik namens het hele bestuur alle 
vrijwilligers hartelijk bedanken voor hun inzet. Of het 
nou eenmalig was of wekelijks aan de badrand, Triton kan 
niet zonder jullie. Wij hopen dan ook dat jullie volgend 
jaar weer net zo enthousiast inzetten als dit jaar. 

Maar nieuwe en extra vrijwilligers zijn altijd welkom, 
want vele handen maken licht werk. Als je interesse hebt, 
maar weet je niet bij wie je moet zijn, meld je dan bij één 
van de trainers aan de badrand en zij helpen je verder.

Dan is het jaar alweer bijna voorbij. De trainingen zijn 
al afgelopen dit jaar. Maar niet getreurd, je hoeft 
niet te wachten tot volgend jaar voordat je het water 
weer mag induiken. Vrijdag 27 dec heeft waterpolo 
nog een leuk toernooi georganiseerd waar iedereen 
welkom is. Op Zaterdag 28 dec hebben we zoals elk jaar 
eerst het oliebollentoernooi voor onze jongste leden, 
gevolgd door het marathonzwemmen, met de 
afsluitende oudejaars borrel in ons gezellige 
clubhuis. Hopelijk zien we jullie allemaal daar!

Voor nu iedereen een hele fijne Kerst, en tot bij de 
activiteiten. Bovenal, voor iedereen een gezond, 
sportief en gezellig nieuw jaar!!!

Tim

Bestuurshoek

Terug naar home
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Nieuws en mededelingen

De Flits van januari verschijnt in week 5. De kopij hiervoor kunt u tot uiterlijk zondag 
26 januari uitsluitend sturen naar: redactie@triton-weesp.nl.

Wij verwelkomen als nieuw lid:

• Betty Smit (trimzwemmen)
• Simon Smit (trimzwemmen)
• Nicolette Schröder (jurylid)

Rectificatie:
In de vorige Flitsen stond vermeld dat Jerry Brouwer 
als nieuw lid is begonnen met diplomazwemmen, dit 
had moeten zijn trimzwemmen.

Terug naar home
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Grote Clubactie

Grote Clubactie

De Triton jeugd heeft weer hard haar best gedaan met het verkopen van 
loten voor de grote clubactie. Tessa van den Hurk heeft zelfs meer dan 
100 loten verkocht! Chapeau Tessa! 
Maar ook de andere kinderen hebben een mooie bijdrage geleverd. 
De totale opbrengst van de Grote Clubactie voor Triton is € 1.778,80. 
Een prachtig  bedrag waar de club weer leuke activiteiten mee kan organiseren. 
Hieronder een overzicht van alle leden die hun steentje hebben bijgedragen. 
Iedereen bedankt!

Tessa van den Hurk
Steven Knol
Maud Bosman
Amy van Noord
Anouk Venema
Joycelina Lee
Wieke van Stuivenberg
Rinske van Stuivenberg
Joey Sahyoun
Vera Wortel
Rogier Ottenhoff
Tygo Appel

Fosse van Beusichem
Thias Kruidenberg
Alexander Schubert
Fabiënne Snouck
Melissa Lijnsvelt
Mees van Leeuwen
Brent Pouw
Lucius Priemus
Lisanne de Leeuw
Pepijn Pos
Jurre Pruim

Naomi van der Veer
Menthe Kruidenberg
Niels Knol
Jacco Bolte
Yarin Darazsdi
Daniël Stoffelen
Jaylinn Timmer
Senne Jonkvorst
Wessel Bolte
Jasper Morsink
Tjalling Venema

Terug naar home
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Oliebollentoernooi

Oliebollentoernooi

Yes, het is bijna weer tijd voor het oliebollentoernooi! Er worden verschillende spellen klaargezet
waarbij je het in teams tegen elkaar opneemt. Het is een feestje voor de kinderen met veel leuke spelletjes 
in het water en natuurlijk niet te vergeten de oliebollen.

Wie mogen er mee doen?
Alle leden die op de basisschool zitten en in het bezit zijn van een A-diploma. Als je een vriendje of 
vriendinnetje hebt die een A-diploma heeft en ook graag mee wilt doen mag dat natuurlijk ook.

Wanneer is het?
Op zaterdag 28 december van 18.30 uur tot 19.30 uur.

Hoe doe je mee?
Je kunt je opgeven door een mail te sturen met je naam en je leeftijd 
naar triton.evenementen@gmail.com. Neem je een vriendje of 
vriendinnetje mee, vermeld dan in de mail ook zijn of haar naam plus leeftijd.

mailto:triton.evenementen@gmail.com
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Marathon zwemmen
Zaterdag 28 december

zal ook weer het bekende Marathonzwemmen plaats vinden. 
Je maakt een team van max. 9 personen.

Je verzint een leuke/originele team naam en meldt je team aan via: 
triton.evenementen@gmail.com.

De spelregels?
• Ieder teamlid zwemt om beurten 100 meter (4 banen) en dit 60 minuten lang.
• Een team mag NIET alleen maar uit mannen of alleen uit vrouwen bestaan.
• Géén team? Als je geen team kunt vormen, maar wel graag mee wilt zwemmen,

dan kun je je alsnog opgeven. Wij gaan dan kijken of we nog een team kunnen
samenstellen of dat je bij een ander team erbij kunt.

De prijs? Een mooie medaille voor het team met de meeste meters, en we
hebben nog 3 andere prijsjes die willekeurig zullen worden verdeeld.

Leeftijd? Je kunt meedoen vanaf 11 jaar.

Tijd?
- 19:45 uur: Inzwemmen
- 20:00 uur: Begin zwemmarathon
- 21:00 uur: Eindsignaal
- 21:45 uur: Prijsuitreiking in clubhuis

Marathonzwemmen

Hierna sluiten wij graag het jaar met elkaar af door 
middel van een gezellige borrel in het clubhuis!

Terug naar home
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Diplomazwemmen

Nu Sinterklaas het land alweer heeft 
verlaten is het tijd voor Kerst en natuurlijk 
Oud & Nieuw. Dit betekent ook dat wij bij 
diplomazwemmen op 21 december onze 
laatste les van 2019 hebben gehad. Super 
spannend, want dit was voor alle lesgevers 
ook de laatste kans om te kijken wie er in 
januari mogen gaan proefzwemmen! 
Tijdens dit proefzwemmen zal een andere 
lesgever komen kijken of er echt aan alle 
eisen voor het diploma wordt voldaan en 
of je dus mag gaan afzwemmen. Zo krijgt 
iedereen een eerlijke en gelijke kans om 
zijn diploma te behalen!

Achter de schermen wordt er de komende tijd 
dus een hoop geregeld om straks het 
proefzwemmen en daarna het afzwemmen 
soepel te laten verlopen. 
Op 4 januari staan wij allemaal weer klaar voor 
een nieuw jaar zwemlessen! Maar hopelijk zien 
we jullie ook 28 december nog op het 
oliebollentoernooi of tijdens het 
marathonzwemmen! 
Kleine reminder en een goed voornemen voor 
het nieuwe jaar: wij stellen het zeer op prijs 
wanneer je je even afmeldt voor een les als je 
niet komt, dit kun je doen door een mailtje te 
sturen naar diplomazwemmen@triton-weesp.nl
Bij voorbaat dank!

mailto:diplomazwemmen@triton-weesp.nl
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Diplomazwemmen

Op zaterdag 30 november hadden wij hoog 
bezoek bij diplomazwemmen. Zoals elk jaar 
kwamen de Pieten langs bij het zwembad, en 
we hadden geluk want het waren er dit jaar 
wel 4! Heel logisch volgens de kinderen want 
de lesgevers hadden natuurlijk via de app aan 
Sinterklaas doorgegeven hoeveel kinderen er 
waren! Het was een hele gezellige les met 
een hoop nogal vreemde opdrachten van de 
Pieten… Na afloop kreeg iedereen heerlijke 
pepernoten, en de lesgevers? Die kregen 
allemaal een nat pak (op Koen en Nienke na)
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Diplomazwemmen

Namens alle lesgevers 
van diplomazwemmen 

wensen we iedereen een 
ontzettend fijne Kerst en 
een gezond en gelukkig 

nieuwjaar!
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Diplomazwemmen

Terug naar home
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Hallo! Mijn naam is Kick. 

Ik ben veertien jaar oud en zit op het Vechtstede 

College. Ik zit sinds september op waterpolo en vind 

het erg leuk. Ik heb altijd veel van zwemmen 

gehouden en van spelen met een bal in het water. 

Eigenlijk had ik me nooit gerealiseerd dat het ook een 

sport is, spelen met een bal in het water. Waterpolo 

dus, helemaal mijn ding.

Ik heb nu twee wedstrijden meegedaan en ik moet 

nog wat wennen aan de regeltjes. Ik moest al een 

keer naar het strafhoekje zonder dat ik eigenlijk wist 

wat ik fout had gedaan. Maar goed, dat leer ik 

allemaal nog wel. Ik denk dat dit een sport is die ik

nog heel lang wil blijven doen.

Waterpolo Jeugd “de pen”
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Ad Scheepmakerstoernooi

Terug naar home
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Hoi allemaal!

Mijn naam is Nienke van der Zee en sinds een aantal weken

sta ik op de kant bij zwemmen met een beperking, in verband 

met zwangerschappen en vakanties van andere trainers. 

Ik vind dit erg leuk om te doen. Vooral het enthousiasme van 

de zwemmers vind ik fijn om te zien!

Ik zit zelf, sinds dit seizoen, weer op wedstrijdzwemmen. 

Ik heb dit vroeger lang gedaan en ik ben, nadat ik volleybal en 

de sportschool heb uitgetest, weer terug bij de 

wedstrijdploeg.

Buiten dat ik zelf zwem, geef ik nu al een aantal jaren 

zwemles bij diplomazwemmen. Ik heb hier heel veel plezier 

in. Ik vind het heel erg mooi om te zien dat de kinderen in een 

half jaar zo veel kunnen leren.

Ik ga ook nog naar school. Ik zit op het moment in het 

derde jaar van de Pabo. Ik heb het er erg naar mijn zin 

en ik hoop over 1,5 jaar voor mijn eigen klas te staan!

Tot in het zwembad!

Zwemmen met een beperking
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Wat hebben we weer een mooi zwemjaar achter de rug. 

Ook wel een speciaal jaar, want 5 van onze zwemmers

hebben hun eerste officiële wedstrijd gezwommen. 

Zij hebben meegedaan aan de onderlinge wedstrijden:  

1 baan schoolslag en 1 baan borstcrawl. 

Tijdens alle trainingen hebben we extra goed geoefend 

op deze slagen. Maar ook op de starts. Het was super

spannend, maar wat hebben ze het goed gedaan!

Buiten het oefenen voor de wedstrijd om hebben we ook 

veel geoefend op de keerpunten, rugslag. Soms met alleen 

benen, de andere keer weer moeilijke oefeningen voor de 

armen. De zwemmers houden het steeds langer vol en 

hebben er plezier in. We krijgen zelf filmpjes van ouders dat 

ze hard door trainen in de vakanties. Het was een mooi jaar 

en we gaan volgend jaar weer goed verder met trainen.

Ook namens ons fijne feestdagen en een sportief 2020.

Jessica, Nicky, Carine, Nienke en Nascha

Zwemmen met een beperking

Terug naar home
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Hallo allemaal!!!

Nog een paar dagen en het jaar is weer om! We gaan 2019

verlaten en gaan sportief 2020 in. Het was weer leuk en 

gezellig jaar onder de wedstrijdploeg. Het jaarlijkse 

trainingsweekend en het bowlen met iedereen. Er waren dit 

jaar ook weer veel zwemmers bijgekomen wat natuurlijk erg 

leuk is. En niet te vergeten dat er genoeg babynieuws was dit 

jaar Jessica die is bevallen van dochter Meke. En Nicky nu met 

zwemverlof is die ook alweer bijna is uitgerekend. Jessica gaat 

in het nieuwe jaar ook weer beginnen met lesgeven.

We beginnen het nieuwe jaar goed met de uitreiking van de 

PR beker in het clubhuis op 5 januari na de training. Ik hoop 

jullie dan allemaal te zien!

Ik wens jullie allemaal fijne feestdagen en een knallend 2020 

maar pas op met vuurwerk.

Tim Fiene

Commissiepraatje
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Triton goes to Budapest

In Lelystad tijdens het 
ZMC weer een ijkmomentje

i   gehad. Al werd ik daar niet 
vrolijk van. 100 wissel slechts een fractie onder 
mijn inschrijftijd en de 100 vrij was mijn één na 
slechtste tijd ooit.            

Al waren er wel verzachtende omstandigheden: 
3 uur wachten in een bloedheet zwembad, pas 
om 7 uur ‘s avonds starten, midden in een 
trainingsschema zitten waar de meeste energie 
naar toe gaat en last but not least zat de 
onderrug zo vast als een huis. Voordat ik een 
fatsoenlijk keerpunt kon maken, moest ik eerst 
minstens 500 meter inzwemmen. Dus elke 
week naar de manueel therapeut om het oude, 
stramme lijf weer op gang te krijgen.

Maar het werkt niet echt motiverend.
Nee, dan onze Janine. Die is ontketend. 
Vier seconden onder haar inschrijftijd op de 100 vrij. 
Dat is dik onder de limiet van 1.22.50.  
Het programma staat inmiddels op de site, dus 

nu nadenken en puzzelen 
wat we willen gaan 
zwemmen. Voor mij
natuurlijk in ieder geval 
die 200 vrij. Gelukkig is 
die in de ochtend, want 
aan het eind van de dag 
presteer ik niet meer. 
Dus 100 rug ga ik 
sowieso niet doen. En 
wordt het de 200 wissel 
of toch die 400 vrij? We 
hebben nog even de tijd. 

Wordt vervolgd. 
Ellen
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Agenda wedstrijdzwemmen

Hieronder vindt u een overzicht van de wedstrijden voor de eerste maand 
van het nieuwe jaar 2020: 

Trainingen tijdens de Kerstvakantie:
❑ De laatste training van 2019 was op vrijdag  20 december
❑ De eerste training in 2020 is op vrijdag 3 januari 

Zet in je agenda:
❑ PR-bekeruitreiking: zondag 5 januari 2020, 9.30 uur in het 

clubhuis (na de zondagochtendtraining)!

Terug naar home

Datum Soort wedstrijd Waar Voor wie

04-01 ZMC 5 Zwolle Masters 20+

12-01 Competitie 3 Alkmaar Hele wedstrijdploeg

19-01 Minioren-Junioren 3 Bussum Minioren/junioren

23/26-01 ONMK korte baan Rotterdam Masters 20+

26-01 Junioren-Jeugd 2 Almere Poort Junioren en ouder
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Verjaardagen

1 Robert van der Hulst
2 Tara de Rooij
5 Bianca Buis
8 Thijs van den Hoorn
9 Yarin Darazsdi
10 Louise de Haan
11 Tjalle Aalbers
14 Eva Motshagen

14 Katja Wiedijk
17 Talitha Laane
18 Annika Duijn
22 Irene Tom
22 Felix Kooyman
24 Tialda Kremer
24 Imar Kremer
25 Andrea Bierwolf
25 Li-Anne Verweij
27 Mark Bunnik
29 Nieske Veldhuisen

Terug naar home


