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De Flitsen van Juli 2019 

➢ Uit het archief

➢ Afzwemmers gefeliciteerd!

➢ Clubkampioenen Triton 2019 bekend

➢ Veel oude clubrecords verbroken

➢ Steun Swim to Fight Cancer
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Bestuurshoek

Hallo leden van Triton,

De vakantie staat alweer voor de deur en de laatste trainingen hebben 
alweer plaats gevonden. Wij van het bestuur zijn alweer druk bezig om 
goed voorbereid volgend seizoen in te gaan. In de vakantie zal er een 
verbouwing aan het kleine bad plaatsvinden daarom zal het zwembad 
een aantal weken dichtgaan. Dit zodat wij vanaf 26 augustus in een 
nieuw bad het nieuwe zwemseizoen kunnen beginnen! 

Vanuit het bestuur zijn wij op dit moment in druk overleg met het 
zwembad om volgend seizoen tot een succes te maken. Zo overleggen 
we onder andere over de mogelijkheid van het huren van extra 
zwemwater voor het nieuwe seizoen en de hygiëne in het zwembad. 
Daarnaast zijn wij vanuit het bestuur ook bezig met de begroting van 
elke afdeling en het aanvragen van subsidies, zodat wij jullie zo goed 
mogelijk kunnen gaan informeren over onze plannen met de club tijdens 
de ALV op woensdag 2 oktober.

Sinds halverwege dit seizoen ben ik zelf in het bestuur getreden als 
voorzitter van de afdeling waterpolo. Ik word hierin ondersteund door 
Willem Herderschee en Ewout van Heiningen. Op dit moment is de 
afdeling waterpolo vooral druk met de jeugdafdeling. De waterpolojeugd 
is namelijk hard gegroeid de afgelopen jaren, met als resultaat dat wij 
volgend jaar met drie teams competitie gaan spelen. Een enorm 

compliment naar iedereen die hieraan heeft bijgedragen! 
De grote groei van de jeugd vraagt echter ook veel organisatie en 
daarom hebben we op 10 juli een avond georganiseerd met de 
ouders van de jeugdleden om alles goed te organiseren voor 
komend seizoen! Zonder vrijwilligers kunnen wij als vereniging 
niet leven en wij zijn dan ook erg blij dat er zich voor komend
seizoen nieuwe vrijwilligers hebben aangemeld. Zo hebben we 
een nieuwe vaste trainer van de waterpolojeugd, teamleiders 
voor de jeugdteams, scheidsrechters en ouders van de jeugd die 
zich willen gaan inzetten voor werving van nieuwe jeugdleden! 

Na een succesvol seizoen is het nu eerst tijd om een korte 
vakantie te houden. Zodat we daarna verder kunnen met de 
voorbereidingen voor het nieuwe seizoen! Fijne vakantie 
allemaal en we hopen dat we met de hele club aankomend 
seizoen weer leuke zwemmomenten gaan beleven!

Groetjes, Rick 

Terug naar home
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Nieuws en mededelingen

De volgende Flitsen verschijnt in week 39. 
De kopij hiervoor kunt u tot uiterlijk zondag 22 september
uitsluitend sturen naar: redactie@triton-weesp.nl.

Terug naar home

mailto:redactie@triton-weesp.nl
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• 29 augustus : Verenigingenmarkt

• 14 t/m 18 oktober: Zwem4daagse 

Meer info volgt na 

de zomervakantie.

Evenementen agenda

Terug naar home



WZ & PC Triton Flitsen ©2019

En dan is het eindelijk zo ver, de zomervakantie is begonnen! 
Dat betekent ook automatisch het einde van ons zwemseizoen, 
wat we in de afgelopen twee weken heel goed hebben afgesloten. 
Op zaterdag 6 juli was het voor veel kinderen een spannende dag, 
het afzwemmen stond op de agenda. Wat hebben we een mooie 
slagen en oefeningen mogen zien, alle kinderen deden ontzettend 
hun best! Sommige kinderen van zwemvaardigheid 2 maakten het 
nog even extra spannend door de onderwater afstand niet te halen, 
maar in de herkansing ging het gelukkig wel bij iedereen goed! 

Ook bij het Tritondiploma bleef het lang spannend want die 
snorkeltijd bleek onder alle druk van het afzwemmen toch wel 
heel moeilijk te zijn… Maar ook deze toppers gaven het niet op 
en kregen natuurlijk nog een tweede kans waarin ze het allemaal 
alsnog hebben gehaald!

In totaal zijn er 52 diploma’s behaald en na de vakantie zullen 
hier nog 6 diploma’s bijkomen van de kinderen die helaas niet bij het 
afzwemmen aanwezig konden zijn. Kortom een geslaagde middag! 
Iedereen van harte gefeliciteerd met jullie diploma(s)! Op de volgende 
pagina een overzicht  van alle kanjers die hun diploma hebben gehaald

In de week na het afzwemmen stond er nog 1 activiteit op de agenda: 
de eindeseizoensmiddag! Een hele middag lang vrij zwemmen en 
spelen, beter kan niet! Het begon rustig maar al snel lag het zwembad 

aardig vol. Het was een super geslaagde middag en een mooie afsluiting 
van het seizoen!

In de vakantie zal de nieuwe indeling voor aankomend seizoen weer 
worden rondgestuurd via de mail, houd deze dus nog even goed in de 
gaten!

Dan rest mij niets meer dan namens iedereen van diplomazwemmen 
jullie een ontzettend fijne vakantie te wensen! 

Geniet er goed van en wij zien jullie graag weer terug op zaterdag 7 
september!

Diplomazwemmen
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Diplomazwemmen

❖ Menthe Kruidenberg (zwemvaardigheid 1)
❖ Rinske van Stuivenberg (zwemvaardigheid 1)
❖ Yarin Darazsdi (zwemvaardigheid 1)
❖ Cas Baart (snorkelen 1)
❖ Fallon Leeman (snorkelen 1, polo 1)
❖ Joey Sahyoen (snorkelen 1, kunstzwemmen 1, polo 1)
❖ Sem Jonkman (snorkelen 1, kunstzwemmen 1, polo 1)
❖ Saya Kroon (snorkelen 1)
❖ Jaylinn Timmer (zwemvaardigheid 2)
❖ Keano Baart (zwemvaardigheid 2)
❖ Naomi van der Veer (zwemvaardigheid 2)
❖ Pepijn Hollander (zwemvaardigheid 2)
❖ Anouk Venema (wereldzwemslagen 2, kunstzwemmen 2, survival 2)
❖ Joycelina Lee (wereldzwemslagen 2, kunstzwemmen 2, survival 2)
❖ Kyra de Rooij (wereldzwemslagen 2, kunstzwemmen 2, survival 2)
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Diplomazwemmen

❖ Lisanne de Leeuw (wereldzwemslagen 2, kunstzwemmen 2, survival 2)
❖ Melissa Lijnsvelt (wereldzwemslagen 2, kunstzwemmen 2, survival 2)
❖ Sander Buring (survival 2)
❖ Stefan Dongen (wereldzwemslagen 2, kunstzwemmen 2, survival 2)
❖ Thias Kruidenberg (survival 2)
❖ Tjalling Venema (wereldzwemslagen 2, kunstzwemmen 2, survival 2)
❖ Wieke Stuivenberg (survival 2)
❖ Davien Heeman (zwemvaardigheid 3)
❖ Jeanno Philipsen (zwemvaardigheid 3)
❖ Joey Zeilemaker (zwemvaardigheid 3)
❖ Evelien van Drie (wereldzwemslagen 3, snorkelen 3)
❖ Laura Dongen (wereldzwemslagen 3, snorkelen 3)
❖ Amber Vlieger (Tritondiploma deel 2)
❖ Lisette Steenman (Tritondiploma deel 2)
❖ Patrick Kaale (Tritondiploma deel 2)
❖ Tara de Rooij (Tritondiploma deel 2)
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Diplomazwemmen

Terug naar home
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Waterpolo Jeugd “de pen”

Hoi! Ik ben Kick en ik ben 9 jaar. Ik zit al 1,5 jaar op waterpolo 
en ik vind het heel erg leuk! Mijn 2 ooms zitten er ook op en 
mijn nichtje Tirza ook. Daarom kwam ik ook kijken of ik het 
leuk vond. Nu zitten ook mijn broertje Sepp en neefje Guido 
erop.

Ik heb veel vrienden in mijn team.
Het leukste vind ik het Triton kamp en de wedstrijden.
Het minst leuke vind ik het koude bad bij het toernooi vorig 
jaar in Amstelveen, brrrr. Maar het was wel heel leuk om daar 
te blijven kamperen!

Nu geef ik de pen door 
aan mijn broertje Sepp! 

Doei! Kick!

Hoi! Ik ben Sepp en ik ben 8 jaar oud. Mijn broer vroeg
of ik ook op waterpolo wilde. Toen ben ik komen kijken 
en vond ik het heel leuk. Ik was net voor het kamp op 
waterpolo gegaan en ik mocht meteen mee! Dat vond 
ik wel heel spannend.

Ik vind de trainingen het allerleukst. Vooral het 
baantjes zwemmen.

Ik heb nog geen wedstrijden gedaan maar ik heb 
er wel veel zin in!

Groetjes Sepp!!!!!!

Terug naar home
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Wat hebben we weer een top seizoen gehad. 

Naast alle leuke trainingen hebben we een 

aantal nieuwe zwemmers erbij 

en mochten we Nascha als trainer 

verwelkomen! 

Tijdens de Onderlinge Wedstrijden hebben 

zes zwemmers meegedaan. Zij hebben allemaal 

een super prestatie neergezet. Daarom hebben 

ze allemaal een mooie oorkonde en prijs

ontvangen. We zijn heel trots op jullie!

Nu eerst zes weken vakantie voordat we 

weer van start gaan. Wij hebben er weer zin in!

Groetjes Nicky, Nascha, Jessica en Carine

Zwemmen met een beperking

Terug naar home
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En alweer een ‘einde-seizoens praatje’… De zwemseizoenen vliegen 

voorbij, maar je weet wat ze zeggen ‘time flies when you’re having fun’! 

En dat was het zeker; ook in seizoen 2018-2019 hebben jullie 

fantastische resultaten neergezet, hebben we als team gestreden voor 

de hoogst haalbare posities en boven alles hebben we plezier gemaakt 

en zijn we nog steeds de gezelligste vereniging van Nederland.

Volgens mij heb ik het al vaker gezegd: We zijn een wedstrijdploeg waar 

iedereen trots op kan zijn! We hebben ten opzichte van andere 

verenigingen minder effectieve trainingsuren, we doen ook veel aan 

gezelligheid en hebben niet de meest ideale zwemvoorziening tot onze 

beschikking (als zijn er dit jaar wel grote stappen voorwaarts gemaakt), 

maar toch presteren jullie fantastisch!

Het seizoen begon weer fantastisch met het trainingsweekend, onze 

Triton-yell was weer goed te horen tijdens de competitiewedstrijden, 

er zijn weer ontzettend veel medailles door ons gewonnen en er 

mochten weer een aantal zwemmers naar de Nederlandse 

kampioenschappen. De details kunnen jullie binnenkort lezen in het 

jaarverslag van de afdeling wedstrijdzwemmen, die je voor aanvang van 

de ALV kan opvragen.

Voor jullie begint de zomervakantie maar voor de ploegleiding 

van trainingsweekend nog niet helemaal! We zijn alweer gestart 

met de voorbereidingen om seizoen 2019-2020 weer geweldig 

van start te kunnen gaan. Het doel is natuurlijk dat de gehele 

wedstrijdploeg mee gaat op dit weekend, zodat we het team 

gevoel weer kunnen versterken! Toch hebben we nog niet alle 

aanmeldformulieren terug ontvangen voor trainingsweekend. 

Verplicht stellen kunnen we het natuurlijk niet, maar we hopen 

natuurlijk wel dat iedereen in september gewoon mee gaat. 

Twijfel niet en schrijf je in!

Neem even rust, dat komt jullie prestaties volgend seizoen ten 

goede en geniet van jullie vakantie. Graag zie ik jullie weer na de 

zomervakantie zodat we weer ‘fris en fruitig’ kunnen beginnen 

aan het nieuwe seizoen!

Sportieve groet, 

Remco Joukes

Commissiepraatje
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Op zondagmorgen 30 juni heeft de prijsuitreiking van de Onderlinge Wedstrijden plaatsgevonden. 

Het was weer heel spannend wie dit jaar de winnaars in de verschillende leeftijdscategorieën zouden worden.

De winnaars van de Onderlinge wedstrijden 2019 per categorie zijn geworden: 

Meisjes onder 9 jaar: Abby Kootstra Jongens onder 9 jaar: Joey Sahyoun

Meisjes onder 11 jaar: Fabiënne Snouck Jongens onder 11 jaar: Steven Knol

Meisjes onder 13 jaar: Laura Dongen Jongens onder 13 jaar: Wessel Bolte

Meisjes onder 15 jaar: Amber Vlieger Jongens onder 15 jaar: Nick Buitendijk

Meisjes onder 17 jaar: Iris Seinen Jongens onder 17 jaar: Tjalle Aalbers

Dames senioren: Anna Morsink Heren senioren: Lars van der Zee

Alle prijswinnaars  van harte gefeliciteerd!!!!

Daarna werden onze nieuwe clubkampioenen van het jaar 2019 bekend gemaakt. 

Zowel Anna als Nick hebben dit jaar weer stand kunnen houden tegen de opkomende concurrentie. 

Onze clubkampioenen voor 2019 zijn dus geworden: Anna Morsink en Nick Buitendijk!

Benieuwd op welke plaats jij geëindigd bent? Hier vind je de uitslagen per categorie en 

het algemeen klassement. En op de volgende pagina nog heel veel foto’s!

Uitslag Onderlinge Wedstrijden

https://www.triton-weesp.nl/UserFiles/File/Wedstrijdzwemmen/Overig/2019/Clubkampioenschappen_2019_Uitslag_lft.pdf
https://www.triton-weesp.nl/UserFiles/File/Wedstrijdzwemmen/Overig/2019/Clubkampioenschappen_2019_Uitslag_overall.pdf
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Clubkampioenen

Abby, Joey, Fabiënne, Steven, Laura, Wessel, 
Amber, Nick, Iris, Tjalle, Anna en Lars zijn de 
kampioenen per leeftijdscategorie. 

Anna Morsink en Nick Buitendijk zijn dit seizoen de 
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Foto’s familie-estafette 2019

De Familie Morsink!! 

Gefeliciteerd Jasper, 

Anna en Lambert!!
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Ik (Wessel) heb zondag 30 juli tijdens de Junioren 

Jaargangsfinale de 200m wisselslag gezwommen. Dit vond 

ik heel bijzonder, want het is niet iets wat je elk jaar mag 

doen en het was uiteindelijk ook mijn 1e keer in een 50m 

bad, dus het was al heel anders dan normaal. 

Ik kreeg donderdag 27 juni te horen dat ik op die afstand 

mocht zwemmen en dat ik 2e reserve stond op de 100m 

vlinderslag.  De vlinderslag heb ik uiteindelijk niet 

gezwommen.

Ik moest al om 7:30 weg om trainer Michelle op te halen voor 

de wedstrijd in Dordrecht, nog vroeger dan voor de 

zondagtraining!

Toen we aankwamen was het al behoorlijk druk in de 

aankomsthal. Michelle en ik moesten even zoeken naar de 

juiste kleedkamer. In het zwembad was een DJ, dus de muziek 

stond lekker hard. Omdat de startblokken nog afgedekt 

waren, was het voor mij even onduidelijk waar ik mocht 

starten met inzwemmen. En 50 meter is toch wel even wat 

anders dan 25 meter! Door die afstand leek de race 

veel langer, maar het ging wel lekker. 

Het was ontzettend leuk om deze finale mee te mogen 

maken. Ik deed mee met de 24 beste van mijn leeftijd 

op die slag, ik ben 22e geworden en ik ben er trots 

op!  Wessel

Jaargangfinale
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Tijdens de trainingen proberen wij, de trainers, jullie alles 

zo goed mogelijk te laten zwemmen, dit omdat het dan 

natuurlijk het snelste gaat. Maar ook omdat jullie in de 

wedstrijden weer mooie PR’s kunnen zwemmen en om 

ervoor te zorgen dat jullie alles volgens de spelregels doen en 

zo te voorkomen dat jullie worden gediskwalificeerd. 

Helaas gaat het nog niet altijd helemaal goed en worden er 

nog wel eens dissen behaald. Dit seizoen waren dat er 74 

in totaal! 

➢ 71 door de minioren ploeg 

➢ en slecht 3 door de junioren/senioren ploeg. 

Voor deze laatste groep de complimenten van alle trainers!

Ga zo door en dan gaan we volgend seizoen voor de nul. 

Bij de junioren/senioren ging het 3 keer mis bij het rugcrawl-

keerpunt. Blijf hier scherp op tijdens de training!

Bij de minioren ging het iets vaker fout, niet heel gek 

natuurlijk. Dit zijn de jongere zwemmers die nog niet zo lang

op zwemmen zitten, en dan gaat het nog wel eens fout. 

Tel daar de spanning van de eerste wedstrijden bij op. 

Helaas niets aan te doen, gebeurt nou eenmaal wel 

eens. 

Maar we gaan natuurlijk volgend seizoen weer lekker 

trainen en goed op keerpunten en techniek letten, 

zodat het bij iedereen steeds beter gaat en hopelijk 

resulteert dat dan in minder dissen.

Wat ging er dan vaak fout: 

● valse start(7x) 

● rug keerpunt(10x)

● school keerpunt (14x)

● vlinderslag (15x)

Als we het aantal dissen vergelijken met voorgaande 

jaren, heeft de junioren/senioren ploeg duidelijk 

minder dissen gehaald dan de afgelopen jaren. 

Nogmaals super gedaan! Bij de jongste zwemmers zijn 

het er helaas wel meer dan de afgelopen jaren. 

Dissen
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Ook dit seizoen weer een heleboel clubrecords verbeterd, 116x. dat zijn er een heleboel. Een super seizoen geweest dus! 
Dit seizoen zijn er 18 zwemmers geweest die 1 of meerdere CR’s hebben verbroken:

• 1 x CR: Anouk, Laura, Margriet, Marieke, Rosalie en Tjalle 6 x CR: Paul

• 2 x CR: Abby, Ellen en Sanne-Meis 10x CR: Anna, Jasper en Ronald

• 4 x CR: Lars 11x CR: Tim

• 5 x CR: Caroline en Pascal 43x CR: Nick

Er zijn dit seizoen ook 10 zeer oude records verbroken, namelijk:

Clubrecords

.oud .nieuw

leeftijdscategorie .slag afstand
wie

geboorte 

jaar tijd wanneer .wie geboorte jaartijd wanneer

13 wissel 400 Antoni Hardonk 76 6,07,60 4-6-1989 Nick Buitendijk 5 5,34,28 21-1-2018

13 wissel 100 Clinton Bouman 83 1,13,80 3-1-1996 Nick Buitendijk 5 1,07,56 4-11-2018

14 school 50 Sandor Knol 73 36.50 28-11-1987 Jasper Morsink 4 34,88 25-11-2018

18+ vrij 200 Natascha Ruitenbeek 70 2,24,40 19-2-1989 Anna Morsink 1 2,22,95 13-1-2019

14 vlinder 50 Paul van de Berg 85 31,34 11-12-1999 Nick Buitendijk 5 31,09 13-1-2019

14 vlinder 100 Paul van de Berg 85 1,10,02 19-12-1999 Nick Buitendijk 5 1,07,95 13-1-2019

14 rug 200 Paul van de Berg 85 2,32,94 21-11-1999 Nick Buitendijk 5 2,29,34 13-1-2019

14 vlinder 200 Antoni Hardonk 76 2,53,20 22-4-1990 Nick Buitendijk 5 2,38,32 20-1-2019

14 vrij 800 Paul van de Berg 85 10,13,80 14-11-1999 Nick Buitendijk 5 10,13,07 17-3-2019

14 school 100 Antoni Hardonk 76 1,19,20 11-4-1990 Nick Buitendijk 5 1,18,26 14-6-2019
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Een tientje om kanker geneesbaar te maken!

Ondanks het feit dat wij als zwemmers uit gezonde

families komen kennen wij waarschijnlijk allemaal 

wel iemand die ooit door kanker is getroffen. 

Kanker is immers in Nederland de meeste 

voorkomende doodsoorzaak. Medici zijn 

tegenwoordig veel beter in staat om vroegtijdig de 

ontwikkeling van kankercellen te detecteren en tegen 

te houden maar ze zijn er nog niet en nog veel meer 

onderzoek is nodig om kanker een geneesbare ziekte 

te maken. 

Op 1 september duik ik de Vecht in om 2 kilometer te 

zwemmen om geld op te halen voor Swim to Fight

Cancer (www.fightcancer.nl). Het zwemparcours van  

2 km is voor ons Tritonzwemmers een eitje maar het

belang is daardoor niet minder groot. 

Klik op de link en DONEER EEN TIENTJE OM MEDICI TE 

HELPEN KANKER GENEESBAAR TE MAKEN. 

Alle kleine beetjes helpen, ook om tegen kanker te 

vechten! Mijn dank is groot!

Eric van ’t Hoff, Triton Master

Swim to Fight Cancer

Donatie link: https://www.fightcancer.nl/fundraisers/ericvanthoff/swim-to-fight-cancer-stichtse-vecht

Terug naar home

http://www.fightcancer.nl/
https://www.fightcancer.nl/fundraisers/ericvanthoff/swim-to-fight-cancer-stichtse-vecht
https://www.fightcancer.nl/fundraisers/ericvanthoff/swim-to-fight-cancer-stichtse-vecht
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Verjaardagen

1 Jaylinn Timmer
2 Joke Seinen-Ates
3 Evelien Fiene-Stoop
4 Fosse van Beusichem
5 Gerda van Lindenberg
7 Joey Zeijlemaker
8 Tjebbe Bosma
8 Rick van Vliet
8 Wessel Sjaarda
8 Joey Sahyoun

10 Leon Eckhart
10 Sander Hentati
12 Kyra de Rooij
13 Leon Klok
14 Richard Veltkamp
19 Mees van Leeuwen
19 Melissa Lijnsvelt
20 Annelies Pruik
22 Cock Mühl
23 Marian Hazenberg
23 Nicky Konijn
23 Inge Horstman
23 Annemieke Buring
24 Menno Noom
25 Arjen Ledder
30 Lisa Valkenburg

Terug naar home


