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De Flitsen van Februari 2020 

➢ Veel nieuws van het Bestuur

➢ Interview met onze vertrouwenspersoon

➢ Veel diploma’s behaald bij het afzwemmen!

➢ Een nieuwe winnaar bij de familie-estafette
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Financieel? Mooie resultaten zijn natuurlijk de ontvangen gelden zoals het Schipholfonds, Rabo Clubkas
en Grote Club actie. Een hoop geld bij elkaar waarvan materialen zijn of worden gekocht en ook een deel
naar het clubweekend gaat.

Hallo zwemmers,

Jemig…., wat gebeurt er veel op dit moment.

Allereerst maar het zwembad. Het zal jullie niet zijn ontgaan dat er wordt gewerkt in het zwembad en sauna. Helaas gaat dit niet altijd op een
manier zodat wij er geen last van hebben. Het is niet anders. Het bestuur heeft dit o.a. besproken met het management van het zwembad. We
hopen maar dat het snel achter de rug is. Vrijdag (28-2) hebben we weer zo’n overleg gehad en kregen we ook te horen dat de geluidsisolatie
eerdaags wordt aangebracht. Dat zal een hoop schelen.

De Onderlinge wedstrijden bij afdeling wedstrijdzwemmen zijn weer aan de gang, Vrijdagavond was deel 1 en aanstaande zondag deel 2 met
afsluitend een gezellige familie-estafette. Lekker druk en héél gezellig. We zijn benieuwd welke familie dit jaar met de eer (en wisselbeker) en
eeuwige roem aan de haal gaat.

De website is helaas nog niet online te zien, maar we kunnen jullie verzekeren dat dat bijna gaat gebeuren. De preview ziet er goed uit en het is
nu tijd om te “vullen”. Teksten worden geschreven of herschreven. Nog even geduld dus.

Onlangs is er een gebruikersovereenkomst getekend door IWR (eigenaar zwembad/sauna) en Triton. Goed om nu een document te hebben waar
beide partijen naar kunnen werken en eventueel elkaar op aan kunnen spreken.

Bestuurshoek
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En dan de parkeerplaats bij het clubhuis. Een ergernis op dit moment voor velen. Het is zo druk bij de sauna dat je op
momenten je auto nergens kwijt kan.
En dan moet het seizoen van de golfclub grotendeels nog beginnen. Wat doen autobezitters bij een vol parkeerterrein?
Dan zet je gewoon je auto op plekken waar het niet mag, bijvoorbeeld vlak voor de ingang van ons clubhuis.
Hierover hebben wij contact gezocht met de gemeente om te kijken naar een oplossing. Dit is niet de bedoeling en ook nog eens eens

onveilige situatie. Als kinderen het clubhuis uitrennen is het op dit moment gevaarlijk.
Er is een voorstel besproken en ingediend dat er een afzetting (wit kruis) komt voor het clubhuis met “verboden te parkeren, behalve fietsen”.
Nou, afwachten maar. De "ambtelijke molens" draaien volop en zijn er hard mee bezig. In ieder geval kregen we de steun voor het voorstel wat
we met de ambtenaar hebben besproken.

namens het bestuur,
sportieve groet,
Marcel Joukes

Een afvaardiging van het bestuur is naar een avond van het Lokaal Sportakkoord Weesp geweest.
De minister van Sport, de gemeenten en de sportbonden (NOC*NSF) hebben de handen ineen geslagen.
Samen met de provincies, maatschappelijke organisatie en bedrijven is in 2018 een Nationaal Sportakkoord
gesloten. Gemeenten worden nu uitgedaagd om een lokaal sportakkoord te realiseren. Vijf ambities uit het
Nationaal Sportakkoord: (1) Inclusief sporten en bewegen, (2) Duurzame sportinfrastructuur, (3) Vitale
aanbieders, (4) Positieve sportcultuur, (5) Van jongs af aan vaardig in bewegen.
Een discussie hoe in breed verband het sporten uitgedragen kan worden. Op dit moment (nog) geen
actieve rol voor Triton.
In maart komt er een vervolg op en we blijven het op de voet volgen.

Lekker bezig dus. We zien blije gezichten in het zwembad van alle zwemmers die spelen, leren, wedstrijden doen, conditie opbouwen etc etc.
En daar doen we het voor. Toppie!

Bestuurshoek

Terug naar home
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Nieuws en mededelingen

De Flits van februari verschijnt in week 14. De kopij hiervoor kunt u tot uiterlijk 
zondag 22 maart uitsluitend sturen naar: redactie@triton-weesp.nl.

Wij verwelkomen als nieuw lid:

• Roosje van Drie (diplomazwemmen)
• Lena Rajczyk (diplomazwemmen)

Terug naar home

mailto:redactie@triton-weesp.nl


WZ & PC Triton Flitsen ©2020

Vertrouwenspersoon Triton

Een interview met onze vertrouwenspersoon, Anneke Kruidenberg

Sedert februari 2016 is Anneke Kruidenberg vertrouwenscontactpersoon voor Triton. 

Sportverenigingen zijn verplicht om voor hun leden (sporters, ouders van sporters, 

toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers,  bestuur) een  vertrouwenscontactpersoon 

te hebben waar zij met hun verhaal terecht kunnen indien zij te maken hebben met  

grensoverschrijdend gedrag zoals bijvoorbeeld seksuele intimidatie. 

Anneke, hoe lang bent u al betrokken bij Triton en op welke manier?

Door onze kinderen, Jasper en Merel, zijn wij eind tachtiger jaren bij Triton betrokken. 

Ze zijn bij Triton op diploma zwemmen gegaan en daarna door mevrouw Van Schooten

geselecteerd om op wedstrijdzwemmen te gaan. Hoewel  mijn dochter een getalenteerde 

wedstrijdzwemster was is zij gestopt met zwemmen. Mijn zoon is nog  steeds actief  bij Triton 

betrokken en is trainer bij het wedstrijdzwemmen. 

Mevrouw van Schooten heeft mij destijds gevraagd jurylid  te worden bij het wedstrijdzwemmen, 

eerst als tijdwaarnemer, daarna heb ik een cursus gedaan voor aan  de jurytafel zitten en

vervolgens ben ik kamprechter (die o.a. controleert of de zwemslagen en keerpunten correct 

zijn)  geworden. Daarnaast was ik actief bij Triton in de commissie van wedstrijdzwemmen en 

heb ik uit dien hoofde  meerdere malen aan het trainingsweekend deelgenomen. Voor de Kring  

KNZB Amsterdam/ ’t Gooi heb ik deelgenomen aan de  jurycommissie wedstrijdzwemmen.

Lees verder op de volgende pagina
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Vertrouwenspersoon Triton

Mijn man Cas Kruidenberg was ook actief betrokken bij Triton 

en is lange tijd voorzitter van Triton geweest 

Wat doet u in het dagelijks leven?

Ik ben al enige tijd pensionado. In mijn werkende leven ben ik mijn

loopbaan gestart in de verpleging en daarna de overstap  gemaakt naar 

het maatschappelijk werk en personeelswerk. Binnen een grote 

zorgorganisatie was ik de manager van een P&O afdeling. Zorg voor en 

omgang met  mensen is mij bekend. Na mijn pensionering ben ik  

gevraagd zitting te nemen in een  Klachtencommissies  van een grote 

zorgorganisatie in het Oosten van het  land. Het gaat dan om klachten 

van cliënten betreffende de zorg die moeilijk oplosbaar zijn. De 

Klachtencommissie organiseert dan een hoorzitting waar beide partijen 

gehoord worden en doet dan een  uitspraak of de klacht gegrond is of 

niet. De klachten  gaan bijvoorbeeld over de bejegening van een cliënt,  

een foutieve handeling of een misser in de zorg. 

Hoe bent u in de rol van vertrouwenspersoon gerold en wat houdt uw 

rol precies in? Heeft u hiervoor een opleiding gevolgd?

Het bestuur heeft mij via mijn man hiervoor gevraagd. Ze zochten een 

persoon die  bekend is met Triton. Tot nu toe is dat een enigszins 

slapend bestaan geweest en heeft nog niemand contact met mij 

opgenomen. Dat kan komen omdat er geen aanleiding is 

geweest en dat is natuurlijk het uitgangspunt, maar 

onbekendheid kan ook een rol spelen. Vandaar dit interview om 

meer bekendheid te geven aan de figuur van 

vertrouwenscontactpersoon.

Er zijn opleidingen voor vertrouwenspersoon, ook binnen de 

KNZB. 

Voor Triton, een relatief kleine vereniging vindt Anneke, mede 

gelet op werkervaring en opleidingen, dat ze voldoende 

handvatten heeft.

Met wat voor vertrouwelijke kwesties kunnen leden / ouders / 

verzorgers / trainers/  u benaderen, en met welke kwesties 

absoluut niet?

In zijn algemeenheid gaat het voornamelijk om 

grensoverschrijdend gedrag in de omgang met de sporters, 

ouders van sporters, kaderleden zoals trainers en instructeurs, 

vrijwilligers. Kortom een ieder die direct betrokken is bij Triton. 

Lees verder op de volgende pagina
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Vertrouwenspersoon Triton

Ter verduidelijking is de onderstaande opsomming overgenomen van 
KNZB:  

• Pesten en gepest worden.

• Het gevoel hebben dat je er door je huidskleur, geloof of seksuele 
voorkeur niet bij  hoort.

• Grensoverschrijdend gedrag: de manier waarop je benaderd en/of 
aangeraakt wordt door iemand ervaar je als onprettig.

• Een vermoeden van ‘grensoverschrijdend gedrag: je denkt dat 
iemand in jouw directe omgeving hier mee te maken heeft.

• Je maakt je zorgen over de wijze waarop er met je kind wordt 
omgegaan binnen de vereniging/het team.

• Je vraagt je af of jouw gedrag als trainer en/of coach verstandig is.

• Iemand heeft je direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag.

Wat kan wel en wat kan niet, wat de een als ongewenst gedrag 

beschouwd zal voor een ander wellicht anders zijn.

Ik ben er ook voor vragen die kunnen spelen vóór dat er problemen zijn. 

Bij mij kun je terecht met vragen die je niet makkelijk stelt of waarvan je 

bang bent dat er niet serieus op gereageerd gaat worden. Daarbij: snel 

melden, er over praten en zorgen dat er (vroegtijdig) een einde gemaakt 

wordt aan een ongewenste situatie maakt dat deze niet verergert en 

ook herhaling kan zo voorkomen worden. Ik kan een luisterend oor 

bieden, raad geven en eventueel verwijzen naar geschikte hulp. 

Daarnaast kan ik de vereniging adviseren en stimuleren om 

preventieve maatregelen te nemen.

Wat niet 

Een aantal jaar geleden was de pomp van het zwembad kapot, 

hier is de vertrouwenspersoon niet voor, voor dit soort materiële 

zaken kun je beter direct naar het bestuur gaan. Technische 

veiligheidszaken, bijvoorbeeld toezicht in het zwembad en 

veiligheid van het materiaal, zijn ook voor de zwemleiding of het 

bestuur. 

Hoe verloopt een vertrouwelijke melding, wat is de procedure 

en het vervolg?

De Vertrouwenspersoon is 1e schakel voor de melder. Het 

bestuur kan ook de vertrouwenspersoon inschakelen. De 

vertrouwenspersoon doet verplicht een rapportage aan het 

bestuur, in principe is dat anoniem maar bij ernstige zaken kan 

het van belang zijn hiervan af te wijken. Wanneer dit het geval is 

gaat het altijd in overleg met betrokkenen. Het is aan het

bestuur om maatregelen te nemen en de vertrouwenspersoon 

zal te allen tijde de vinger aan de pols houden en het bestuur 

gevraagd of ongevraagd adviseren.

Lees verder op de volgende pagina
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Vertrouwenspersoon Triton

Wanneer er daadwerkelijk sprake is van seksuele intimidatie en of

seksueel misbruik is een verplichte melding niet alleen richting bestuur 

maar ook richting de KNZB noodzakelijk. De vertrouwenspersoon meldt 

het en draagt het over aan het bestuur en die pakt het op en verzorgd de 

afhandeling en eventuele aangifte.

Gewenste omgangsvormen

Waar gaat het nu om? Je kunt het zo breed  maken als je zelf wil. Grote 

verenigingen kunnen het groots aanpakken. Bij Triton kan er eventueel in 

overleg met het bestuur een actief plan komen voor het herkennen van 

signalen en voorkomen van grensoverschrijdend gedrag, voor de 

begeleiders en trainers van de verschillende onderdelen van de 

vereniging. 

De gesprekken die er tussen mij en de melder plaatsvinden zijn in 

principe vertrouwelijk, daar wordt niemand van op de hoogte gesteld, 

zonder dat de melder daar toestemming voor heeft gegeven of van op de 

hoogte is. 

Tot slot

We hopen dat dit interview bijdraagt aan de bekendheid van de 

vertrouwenscontactpersoon, kortweg VCP genoemd, binnen 

Triton. 

Voor de volledigheid volgen hieronder de gegevens 

waarop de VCP te bereiken is: 

Emailadres: anneke.kruidenberg@xs4all.nl

Telefoon: 06-51715431

Terug naar home

mailto:anneke.kruidenberg@xs4all.nl
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Evenementen agenda

Terug naar home
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Diplomazwemmen

Het nieuwe seizoen is inmiddels weer van start 
gegaan en iedereen is druk bezig met het trainen 
voor de nieuwe diploma’s. 
Nieuwe groepjes en nieuwe lesgevers is soms best 
even spannend, maar iedereen doet weer hard 
zijn best!

Vanaf dit seizoen hebben wij een nieuwe lesgever 
op de kant staan die ons team komt versterken. 
Amber Vlieger zal de komende tijd meelopen op 
de groep bij Tim & Koen om het lesgeven onder 
de knie te krijgen. Kortom we gaan er weer 
tegenaan dit seizoen! Dat er in juni weer een hoop 
diploma’s behaalt mogen worden ☺

Wij wensen iedereen een mooi seizoen toe, zet 
hem op allemaal!

Tot in het zwembad ☺
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Diplomazwemmen

Afzwemmen 01-02-2020
Op 1 februari was het dan zover, het moment waar we met zijn allen zo lang naartoe hadden gewerkt: het 
afzwemmen! Iedereen kwam goed voorbereid aan en we hebben heel veel moois gezien. En als hoogtepunt 
haalde iedereen zijn diploma (of zelfs meerdere diploma’s!) In totaal werden er weer 56 diploma’s behaald!
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Wij feliciteren iedereen met zijn diploma’s!

Diplomazwemmen

Tessa van der Hurk Zwemvaardigheid 1

Stella Majoor Zwemvaardigheid 1

Cas Baart Survival 1 & Kunstzwemmen 1

Yarin Darazsdi Survival 1

Meike van der Linden Survival 1 & Kunstzwemmen 1

Menthe Kruidenberg Survival 1

Rinske van Stuivenberg Survival 1

Annemieke Buring Zwemvaardigheid 2

Joey Sahyoen Zwemvaardigheid 2

Pepijn de Hollander Wereldzwemslagen 2 & Balvaardigheid 2

Wieke van Stuivenberg Wereldzwemslagen 2, Balvaardigheid 2 & Snorkelen 2

Jaylinn Timmer Wereldzwemslagen 2, Balvaardigheid 2 & Snorkelen 2

Sander Buring Balvaardigheid 2 & Snorkelen 2
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Wij feliciteren iedereen met zijn diploma’s!

Diplomazwemmen

Feline Kroes Balvaardigheid 2 & Snorkelen 2

Thias Kruidenberg Balvaardigheid 2 & Snorkelen 2

Joycelina Lee Balvaardigheid 2 & Snorkelen 2

Anouk Venema Balvaardigheid 2 & Snorkelen 2

Keano Baart Balvaardigheid 2

Naomi van der Veer Balvaardigheid 2

Casper van der Linden Balvaardigheid 2

Rogier Ottenhof Balvaardigheid 2

Stefan Dongen Zwemvaardigheid 3

Eva Homan Zwemvaardigheid 3

Melissa Lijnsvelt Zwemvaardigheid 3

Kyra de Rooij Zwemvaardigheid 3

Tjalling Venema Zwemvaardigheid 3

Lisanne de Leeuw Zwemvaardigheid 3
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Wij feliciteren iedereen met zijn diploma’s!

Diplomazwemmen

Joey Zeijlemaker Survival 3, Balvaardigheid 3 & Kunstzwemmen 3

Daniël Stoffelen Survival 3 & Balvaardigheid 3

Jeanno Philipsen Survival 3 & Balvaardigheid 3

Laura Dongen Survival 3, Balvaardigheid 3 & Kunstzwemmen 3

Davien Heeman Survival 3, Balvaardigheid 3 & Kunstzwemmen 3

Patrick Kaale Triton Diploma deel 3

Tara de Rooij Triton Diploma deel 3

Lisette Steenman Triton Diploma deel 3

Amber Vlieger Triton Diploma deel 3

Onze speciale dank gaat uit naar alle vrijwilligers 
die het afzwemmen weer mogelijk hebben 
gemaakt! Zowel achter de schermen als langs het 
bad. TOPPERS!
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Diplomazwemmen

Terug naar home
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Hoi!  Ik ben Guido. Ik vind waterpolo 

heel leuk, omdat ik met mijn neef én 

vrienden en vriendin kan spelen. 

Niek is mijn trainer en Walter is mijn 

trainer en heel soms is het mijn vader. 

Onder water zwemmen vindt ik het 

leukst en soms heb ik een toernooitje. 

Sommige oefeningen op de training vind ik wel 

moeilijk maar ik blijf oefenen. Dan wordt ik net zo 

goed als mijn vader. 

Ik geef de pen door aan Maud Bosman. 

Waterpolo Jeugd “de pen”

Ik sta als 3e van rechts op deze foto 
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Agenda Waterpolo 

Terug naar home
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Hallo allemaal!

We zitten ondertussen al bijna in maart en onze laatste 

competitiewedstrijd staat alweer voor de deur. Voor mijn 

gevoel is februari pas net begonnen! De laatste competitie 

die we hebben gezwommen viel een beetje tegen, met veel 

door Mark benoemde "PT's". Een Persoonlijke Teleurstelling 

dus. Ik weet niet of de trainers deze liever terugzien dan de PR's... 

Laten we maar veel PR's zwemmen om de vervelende 

opmerkingen onder de douche ook niet meer te horen, toch Mila? 

Drie weekjes verder is de volgende masterwedstrijd in het 50 

meter bad van Amersfoort. Super leuk om weer eens in een 

lang bad te zwemmen, wat voor de minder snelle van onze 

club (ik dus) niet zo vaak voorkomt. Daarom is het misschien 

ook dat we met een iets groter groepje gaan dan normaal. De 

wedstrijd valt jammer genoeg wel samen met de junioren-

jeugd waar de senioren ook aan mee mogen doen. Dan moet 

er toch een keuze gemaakt worden. 

Ondertussen zit ik ook alweer een tijdje bij de 

commissie. Naast een beetje thee drinken in het 

clubhuis doe ik natuurlijk ook wel wat. Op dit moment 

is mijn voornaamste taak om contact met de officials te 

zoeken waarna ik probeer de wedstrijden te vullen met 

voldoende tijdwaarnemers. Zonder hen is een wedstrijd 

zwemmen niet mogelijk, dus het is super dat er altijd 

zoveel mensen bereid zijn om te klokken, te starten, 

briefjes te lopen, etc. Houden zo! Ook heb ik meegekeken 

hoe Paul de inschrijvingen voor alle wedstrijden verwerkt, 

of hoe een wedstrijd wordt georganiseerd. Daar komt nog 

verrassend veel bij kijken! Ik denk dat dit een typisch 

gevalletje is van: hoe vaker je het doet, hoe makkelijker het 

gaat. Alvast succes met de wedstrijden en natuurlijk de 

trainingen!

Marieke

Commissiepraatje
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Afgelopen weekend zijn de Onderlinge wedstrijden gezwommen, op vrijdag 28 februari en zondag 1 maart. 
Tijdens de 1e wedstrijd zwom iedereen de vlinderslag en de rugcrawl,  tijdens de 2e wedstrijd de schoolslag en de vrije
slag. De afstanden verschillen per leeftijdscategorie, voor de allerjongste zwemmers of onze zwemmers met een beperking 
25 meter, voor de jongere zwemmers 50 meter en voor de oudere wedstrijdzwemmers 100 meter. 

Iedereen heeft ontzettend zijn best gedaan en we hebben er weer een gezellig en fantastisch zwemfeest van gemaakt!

Een enkeling die  een dag niet mee kon doen, kan misschien tijdens de training 
nog één of twee afstanden zwemmen, zodat hij/zij wel meetelt in het klassement. 
Daarna zal er een klassement opgemaakt  worden per leeftijd (telkens 2 jaren plus 
senioren), en  natuurlijk een klassement overall, om te bepalen wie zich 
clubkampioen 2020 mag noemen.

Prijsuitreiking
De prijsuitreiking zal plaatsvinden op:

Zondagmorgen 22 maart, om 9.30 uur in het clubhuis

We hopen dat alle zwemmers hierbij aanwezig kunnen zijn. Het is natuurlijk altijd 
het leukst als iedereen zijn of haar prijs zelf in ontvangst kan nemen.

Op de volgende pagina nog een foto-verslag.

Onderlinge wedstrijden
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Foto’s Onderlinge Wedstrijden



WZ & PC Triton Flitsen ©2020

Na de Onderlinge wedstrijden stond de  familie-estafette 

op het programma. Dit is altijd  zo’n leuke afsluiter van de 

Onderlinge Wedstrijden. Van jong tot oud, iedereen doet 

mee! In totaal hadden we dit jaar 20 teams,  waarvan een 

aantal teams buiten mededinging mee deed.  

We zagen alweer heel wat jong talent, dat soms nog met 

bandjes zwom, maar waarvanhet enthousiasme er van af 

straalde! Wie weet,zwemmen daar al de toekomstige 

Clubkampioenen van Triton bij!  Leuk is dat we dit jaar ook 

weer een nieuwe winnaar  hebben:

Familie-estafette
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Foto’s Familie-estafette
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Agenda wedstrijdzwemmen

Hieronder vindt u een overzicht van de wedstrijden voor de komende drie maanden:

Terug naar home



WZ & PC Triton Flitsen ©2020

Verjaardagen

Terug naar home

2 Jurre Pruim
2 Rosalie Schouten
3 Tim Tames
4 Wessel Bolte
5 Sander Buring
17 Maya Sluijk
17 Tygo Appel
23 Patrick Kaale

24 Rob Mooijman
26 Remco Joukes
26 Lena Rajczyk
27 Maud Bosman
27 Hans van Lunteren
27 Rosalie van der Meer
28 Ria Bosma-Ruiter
29 Thea Renzenbrink-Stoop


