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De Flitsen van November 2019 

➢ Oliebollentoernooi en marathonzwemmen!

➢ Ad Scheepmakerstoernooi waterpolo

➢ Alweer veel nieuwe clubrecords dit jaar
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Beste leden,

Het einde van het jaar nadert alweer.

Bijna december, de maand met de

feestdagen en de eindejaarstoernooien. 

Het Ad Scheepmakerstoernooi van waterpolo 

is op 27 december. En op 28 december het 

Oliebollentoernooi en het Marathonzwemmen. 

Houd deze data dus vrij.

Verder willen wij een ieder, die met de fiets

naar het clubhuis komt, vragen deze niet voor 

de hekken te plaatsen, die toegang geven tot 

het zwembadcomplex. Dit om de toegang

voor eventuele hulpdiensten vrij te houden.

Rest mij alleen nog jullie allemaal fijne feestdagen te 

wensen.

Petra Oosting.

Bestuurshoek

Terug naar home
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Nieuws en mededelingen

Wij verwelkomen als nieuw lid:

• Jerry Brouwer (diplomazwemmen)
• Femke Stecher (wedstrijdzwemmen)

De volgende Flits verschijnt in week 52. De kopij hiervoor kunt u tot uiterlijk zondag 
22 december uitsluitend sturen naar: redactie@triton-weesp.nl. 

Terug naar home

mailto:redactie@triton-weesp.nl
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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 8 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!

mailto:triton.evenementen@gmail.com
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Grote clubactie

Koop loten via:
www.clubactie.nl

En steun onze club!!

Er zijn door de kinderen veel loten verkocht, maar onze eigen leden hebben zelf 
niet zo veel loten gekocht. Dat kan nog altijd tot en met maandag 2 december.

Terug naar home

http://www.clubactie.nl/
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Diplomazwemmen

De feestdagen staan weer voor de deur, nog even en 
het is alweer sinterklaas en niet snel daarna is het alweer 
tijd voor kerst en oud & nieuw! Kortom de tijd vliegt 
voorbij, zo merkten wij ook in het zwembad, want het 
afzwemmen wat nog zo ver weg leek, komt toch wel snel 
dichterbij! 

Langs de rand van het bad letten alle lesgevers de 
komende tijd daarom nog net even iets beter op dan 
normaal om te kijken of iedereen al goed genoeg zwemt 
om straks te kunnen gaan afzwemmen. Voor dat 
beoordelen is het belangrijk om er zo vaak mogelijk te 
zijn. Natuurlijk is het niet erg om een keer een les te 
missen, maar als je (te) veel lessen mist kan het gebeuren 
dat je misschien niet alle oefeningen goed genoeg 
beheerst om te kunnen afzwemmen. 

Daarnaast is het de komende weken extra leuk in het 
zwembad tijdens alle feestelijkheden, dus nog meer 
reden om te komen!

Wie is er straks het beste in het vervoeren van pakjes 
over het water? En hoe zwem je de rendierenslag? De 
komende weken zal dat allemaal duidelijk worden! 
Oja en we krijgen binnenkort ook speciaal bezoek, dat 
wil je niet missen!

Tot snel in het zwembad!
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Afmelden voor een zwemles

Veel ouders/zwemmers doen het al, maar nog lang 
niet iedereen. Voor ons lesgevers is het elke week 
weer een verrassing welke kinderen er wel en niet zijn, 
terwijl dit in principe niet nodig is. Wij weten dan vaak 
niet wat er aan de hand is, misschien is er onderweg 
wel iets gebeurd? Dit geldt zeker voor de zwemmers 
die zelf naar het zwembad komen. 

Dus kom je een keertje niet naar de les om welke 
reden dan ook, zorg er even voor dat je iemand van 
diplomazwemmen op de hoogte stelt. Weet je van te 
voren dat je er de volgende les niet bent, dan kun je 
dit natuurlijk meteen doorgeven aan je lesgever. Als je 
dit pas later weet kun je altijd even een mailtje sturen 
naar diplomazwemmen@triton-weesp.nl dan komt 
het vanzelf bij de juiste lesgever terecht!

Diplomazwemmen

mailto:diplomazwemmen@triton-weesp.nl
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Diplomazwemmen

De afgelopen tijd zijn we bij 
diplomazwemmen hard op zoek 
geweest naar nieuwe 
baddienstmedewerkers. 
Gelukkig hebben we nu een 
aantal enthousiaste ouders en 
leden gevonden die ons 
baddienstteam zijn komen 
versterken!

Bij deze aan alle nieuwe 
baddienstmedewerkers (en 
natuurlijk ook degene die het al 
langer doen!): Heel erg bedankt 
dat je ons op deze manier helpt! 
Mede dankzij jullie hulp kunnen 
we er elke zaterdag weer een 
feestje van maken!

Wil jij ook iets voor diplomazwemmen betekenen? Je kunt altijd even aan iemand 
in het zwembad vragen of we nog ergens hulp bij kunnen gebruiken!
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Diplomazwemmen

Terug naar home
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Waterpolo Jeugd “de pen”

Hoi,

Ik ben Maya. Ik ben tien jaar oud, en speel in 
team EG1 waterpolo. Ik speel nu ongeveer een 
half jaar waterpolo, en vind het heel leuk!
Ik vind het zo leuk omdat het lekker sporten in 
teamverband is. En ik vind zwemmen heel leuk, 
dat je daarbij ook nog handig moet zijn
met de bal maakt het ook uitdagend. 

Naast waterpolo doe ik ook nog aan kickboksen 
wat ook goed is voor je conditie en je sterkte. 
Dit kan  ik dan weer goed in het zwembad 
gebruiken (zonder het schoppen en slaan 
natuurlijk 😉). 
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Ad Scheepmakerstoernooi

Terug naar home
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Hallo allemaal,

Het seizoen is alweer bijna halverwege, de tijd vliegt. We hebben al veel 

wedstrijden gezwommen, dus kunnen we dat als trainers evalueren. 

Wij zijn blij dat er elke wedstrijd weer vele PR’s sneuvelen. Bij de één 

met een minimaal verschil van een paar honderdsten van een seconde. 

Anderen vermorzelen hun PR’s met soms wel 15 tot 20 seconden, wat 

echte reuzensprongen zijn. Hier trainen we natuurlijk hard voor, maar 

als trainer word ik dan altijd weer blij dat het zo goed gaat. 

Dit seizoen zijn er tot nu toe ook al 18 clubrecords gezwommen. Soms 

is dit een verbetering van je eigen tijd, maar leuker is als je het van 

iemand anders kan afpakken. Het ene clubrecord is nog geen jaar oud of 

deze wordt alweer verbeterd, andere records houden het wat langer 

vol.  Zo heeft Jasper Morsink een record uit 2000 verbroken op de 100 

school. Een clubrecord dat dus 19 jaar heeft gestaan. Werd maar eens 

tijd zullen we dan zeggen. Alle verbeteringen van CR’s vind je verder op 

in de Flits.

Ook op de estafettes zijn er dit seizoen weer een aantal verbeteringen 

geweest van de clubrecords. Ook deze vind je verderop in de Flits.

Na al die PR’s en CR’s dan ook wat minder leuks: Bij een 

wedstrijd gaat niet altijd alles helemaal goed, wat dan kan leiden 

tot een diskwalificatie. Niet leuk, maar het hoort nou eenmaal 

bij het zwemmen. Maar het is wel zonde want je tijd die je heb 

gezwommen telt niet. Daarom oefenen we vaak in de training 

uitgebreid alle techniek van de verschillende slagen, keerpunten 

en starts. Als jullie hier goed aan mee doen kunnen we hopelijk 

het aantal dissen dit seizoen lager houden dan voorgaande jaren. 

Als ik kijk naar welke dissen er vooral worden uitgedeeld aan 

Tritonners, dan zijn dat:

- Valse start

- Schoolslag keerpunt/aantikken

- Rugcrawl keerpunt

Let dus extra goed op deze 3 punten als je weer gaat trainen wat 

hier kunnen we dus als club nog veel op winnen.

Groetjes, Tim Bunnik

Trainerspraatje
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Nieuwe clubrecords individueel
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Nieuwe clubrecords estafettes
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Op zondag 3 november werd het tweede deel van de zwemcompetitie gezwommen in Amstelveen.

Helaas waren er wel veel afzeggingen, dit keer.  Er zijn weer heel veel nieuwe PR’s gezwommen, 

soms met wel 5 seconden of meer, met name door onze jongere wedstrijdzwemmers. 

Maar Triton heeft het dus wel weer goed gedaan bij deze 2e competitiewedstrijd. Helaas kun je dat 

niet terugzien in onderstaande tussenstand. Er zijn namelijk 3 verenigingen die het tweede deel van 

de zwemcompetititie nog niet hebben gezwommen. Pas als de uitslag van die wedstrijd bekend is,  

is echt duidelijk hoe we er voorstaan.   

Competitie deel 2
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Zondag 17 november mochten de Masters weer zwemmen. Dit keer voor 

de 3e wedstrijd in Almere. We waren met een hele grote groep, ouderwets 
gezellig! Marieke ging mee als ploegbegeleider en dat deed ze super goed!! 

En ook Angela en Evan (master in 2038) kwamen ons nog aanmoedigen! 

En natuurlijk was Ineke erbij als klokker.

Tim ging als eerste Tritonner van start en meteen op het

zwaarste nummer van de dag, de 400 wissel. Tim werd hierop

1e met een mooi PR. Daarnaast zwom Tim nog twee kortere 

nummers, de 50 vrij en de 25 rug, waar hij 2e en 1e op werd, 

met een PR van één honderdste op de 25 rug! 

Jennifer, onze sprintster, zwom in totaal 150 meter. Best wel

veel voor haar doen. De 25 vrij en 25 vlinder en daarnaast

2x de 50 vrij, waarvan 1x in de estafette. Het resultaat was een 

2e, 3e en 5e plek, en 2 PR’s, op de 25 vrij en 25 vlinder!

Caroline hield het ook wat korter met 2x 25 m (vrij en rug) en

de 200 m rug. Op de 25 meters haalde ze net een PR van enkele 

hondersten van een seconde. Op de 200 rug viel de tijd iets tegen. 

Maar met 3x een 1e plek toch dik tevreden. 

Dit geldt ook voor Paul én Ronald, die beiden met drie 1e plekken op de 100 

school, 50 vrij en 200 rug, beiden goede zaken deden voor hun klassement.

Ellen, serieus in training voor het EK in Budapest volgend jaar, zwom knap 2 

PR’s op de 25 vrij en de 50 vrij. Helaas net geen PR op de 200 rug, maar veel

scheelde het niet. 

Ook Margot en Janine zijn in training voor het EK in Budapest. Zij zwommen 

beiden 2x een individueel nummer en de estafette. Beiden zwommen een PR 

op de 50 vrij en Janine zwom bovendien een heel groot PR op de 100 school,

waarmee de limiet voor Budapest gehaald werd! Super gedaan, Janine!

Margriet zwom dit keer maar 2x individeel en 1x in de estafette. De schoolslag

ging niet door een blessure en Margriet is geen sprintster, dus bleven de 100 

school en 200 rug over. Het resultaat: 2x 2e, niet slecht!

En last but not least, Francine.

Weer helemaal terug van 

weggeweest ☺! Zij zwom de 100 

school, waar ze mooi 2e werd, en

de 50 vrij, waar ze een mooi PR

zwom en daarmee 4e werd.

In de estafette als startzwemster

zwom ze vervolgens nog een 

paar tienden van die tijd af!

Het was weer een sportieve en gezellige dag! Op naar Lelystad!

Masters in Almere
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Triton goes to Budapest

Zoals Franky goes to
Hollywood: Triton goes
to Budapest.

A Triton budapestire megy….op zijn goed 
Hongaars.
We zijn met zijn zessen: Paul en Ineke, Caroline, 
Janine, Margot en ik zei de gek. Oftewel Paul 
mag met de dames mee.

Het appartement is geboekt: het Exclusive Bella 
Home. Een ruim appartement met 3 
slaapkamers voor de nodige privacy en mentale 
en fysieke voorbereiding op wereldprestaties. 
Maar verder zal ik de druk niet opvoeren.

En we gaan met de trein. In de huidige tijd kan 
je het niet meer maken om dat kleine stukje te 
vliegen. En wat is er relaxter dan de trein? 

19 uur, maar 2x overstappen en ‘s nachts je in slaap laten 
soezen op het kedeng, kedeng. Geen files en 
wegwerkzaamheden. Ik krijg nog de rilsels als ik aan die 
reis naar Slovenië terugdenk. 17 uur hebben we er over 
gedaan, gemiddelde snelheid in Duitsland: 70 km per uur.

Met zijn zessen gaan we, dat zijn de zwembadzwemmers. 
Maar we hebben ook nog een buitenwater zwemmer: 
Eric. Het weekend voorafgaand aan het zwembad-
gebeuren, worden de 3 en 5 km gezwommen in het 

Lupa Lake, net buiten 
Budapest. Eric is nu hard 
aan het nadenken of hij 
hieraan gaat meedoen.

Wordt vervolgd. 

Ellen
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Agenda wedstrijdzwemmen

Hieronder vindt u een overzicht van de 
wedstrijden voor de komende twee maanden 
van dit zwemseizoen 2019/2020.  

Trainingen tijdens de Kerstvakantie:
❑ Laatste training 2019: 20 december 2019
❑ Eerste training 2020: 3 januari 2019

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

Terug naar home

Datum Soort wedstrijd Waar Voor wie

05/08-12 NJJK korte baan Eindhoven Junioren/jeugd met limiet

15-12 Minioren-Junioren 2 Huizen Minioren/junioren

20/22-12 NK korte baan Tilburg Senioren met limiet

21-12 ZMC 4 Lelystad Masters 20+

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 december

1 Lisette Steenman
1 Michelle Warta
2 Margot Tijnagel
2 Daniëlle Wijnen
3 Marc Oosting
4 Jaro Oosting
6 Niels van Hese
7 Danique van den Brakel
8 Ellen Hazenberg
8 Alexander Schubert

22 Walter Pouw
22 Rinske van Stuivenberg
23 Ad van der Vliet
26 Margo van Schooten-Vader
26 Sandra Varkevisser 
27 Rick Poelwijk
31 Reggie Karssiens

10 Bianca Oostenrijk
11 Vera Wortel
17 Jasper Morsink
17 Kevin Hooijer
18 Sanne-Meis Schouten
20 Gaby Werkman

Terug naar home


