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De Flitsen van September 2019 

➢ ALV Triton op 2 oktober!

➢ Doe mee met de Zwem4daagse!

➢ Verslag trainingsweekend wedstrijdzwemmen

➢ Tuinman of tuinvrouw gezocht
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Beste zwem liefhebbers,

Het nieuwe seizoen is alweer begonnen. De wedstrijdafdeling heeft 

een mooi trainingsweekend achter de rug en ook bij de waterpolo 

zijn de eerste wedstrijden gespeeld. Dit kan alleen maar door de 

inspanningen van onze vrijwilligers en trainers. Ik hoop dan ook dat 

zij de motivatie en inspiratie behouden om dit seizoen tot een succes 

te maken. Overigens geldt dit ook voor de afdeling diplomazwemmen. 

De waterpolo afdeling werkt heel hard aan de opvolging van de 

senioren en steekt veel energie in de jeugd waterpolo. Ook proberen 

zij ouders te betrekken bij de organisatie rondom de wedstrijden. 

Dit zoals bij andere sport verenigingen al langer gebruikelijk is. 

Bij deze de oproep aan de ouders van de waterpolo jeugd om de 

nieuwe trainer en vrijwilligers daarbij te helpen.

De inspanningen van het bestuur om financiële bronnen aan te boren 

heeft een concrete toezegging van het Burgerweeshuis en 

Schipholfonds opgeleverd. Daarnaast liggen er weer kansen bij de 

Grote Club Actie en Rabo Clubkas Support.

Om onze vereniging financieel stabiel te maken is de enige oplossing 

groei van het leden aantal. Inmiddels is er een flyer ontwikkeld om

onze vereniging te promoten in de nieuwe wijken. Bij het flyeren

is wel uw hulp nodig. 

Ook de Zwem4daagse van 14-18 oktober komt weer in het 

zicht. Probeer familie, vrienden, buren etc. aan het zwemmen te 

krijgen en doe ook vooral ook  zelf mee. De afgelopen jaren was 

het aantal deelnemers stabiel, maar het moet gezien het aantal 

inwoners mogelijk zijn om te verdubbelen naar de 300 

deelnemers.

Tot slot, vergeet niet onze ALV op 2 oktober a.s. De 

afdelingsbesturen en het dagelijks bestuur verdienen het om  

met zoveel mogelijk leden van gedachten te wisselen.

Tot 2 oktober, Tjebbe Bosma voorzitter. 

Bestuurshoek

Terug naar home
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Algemene Ledenvergadering (ALV) WZ&PC Triton
Datum 2 oktober 2018

Plaats Clubhuis Triton Basisweg 3

Aanvang 20:00 uur

Agenda

1.  Opening en mededelingen PAUZE 
2. Ingekomen stukken
3. Verslag ALV 03-10-2018 10. Vaststelling begroting seizoen 2019/2020
4. Jaarverslagen commissies 11. Vaststelling Contributies seizoen 2019/2020
5. Financieel jaarverslag 2018/2019 12. Verkiezing kascommissie
6. Verslag kascommissie 13. Vooruitblik seizoen 2019/2020
7. Aanpassing huishoudelijk reglement m.b.t. 14. Rondvraag en sluiting 

opzegtermijn
8. Bestuurszaken (website, gebruikersovereenkomst, regeling Buma/Stemra)

9. Verkiezing Bestuur:

aftredend Tjebbe Bosma, voorzitter, herkiesbaar

aftredend Ria Bosma, ledenadministratie, herkiesbaar

aftredend Tim Bunnik, diplomazwemmen, herkiesbaar

kandidaat Rick van Vliet, waterpolo

Kandidaten voor een functie binnen het bestuur kunnen zich beschikbaar stellen t/m de vergadering. 

Stemming zal schriftelijk plaatsvinden.

ALV op 2 oktober

Terug naar home
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Nieuws en mededelingen

Wij verwelkomen als nieuw lid:

De volgende Flits verschijnt in week 44. De 
kopij hiervoor kunt u tot uiterlijk zondag 27 
oktober uitsluitend sturen naar: 
redactie@triton-weesp.nl. 

▪ Hannah van den Bosch (Mini-waterpolo)
▪ Guido Duijn (Mini-waterpolo)
▪ Tessa van den Hurk (Diplomazwemmen)
▪ Maya Sluijk (Waterpolo)
▪ Gwen Pouw (Mini-waterpolo)
▪ Jaap van Doesburg (Masters)
▪ Rob Mooijman (Waterpolo )
▪ Liv van Noord (Wedstrijdzwemmen)
▪ Hester Pronk (Masters)
▪ Tialda Kremer (Wedstrijdzwemmen)
▪ Pepijn Pos (Wedstrijdzwemmen)
▪ Jan Sluijk (Trainer jeugd waterpolo)
▪ Lucius Priemus (Wedstrijdzwemmen)
▪ Melissa Costello (Scheidsrechter waterpolo)
▪ Lisanne de Leeuw (Diplomazwemmen)

Terug naar home

mailto:redactie@triton-weesp.nl
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Zwem4daagse 2019

www.Zwem4daagse.nl

http://www.zwem4daagse.nl/
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Grote clubactie

Koop loten via:
www.clubactie.nl

En steun onze club!!

http://www.clubactie.nl/


WZ & PC Triton Flitsen ©2019

• 14 t/m 18 okt: Zwem4daagse

• 28 december: Oliebollentoernooi en 
marathonzwemmen

• 15 t/m 17 mei 2020: Clubweekend

Evenementen agenda

Terug naar home
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Tuin man of vrouw gezocht
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Voor het clubhuis zijn we op zoek naar iemand die het leuk 
zou vinden om op vrijwillige basis 

het tuintje bij het clubhuis bij te houden. 

Heeft u groene vingers en wilt u dit voor de club doen? 

Of eerst meer informatie hierover?

Mail dan naar:

Triton.evenementen@gmail.com

Tuin man of vrouw gezocht

Terug naar home

mailto:Triton.evenementen@gmail.com
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Diplomazwemmen

De zomervakantie is weer voorbij gevlogen, voor we het wisten lagen we 
met zijn allen weer in het zwembad! Hopelijk heeft iedereen een hele fijne 
vakantie gehad ☺
Voor het eerst binnenkomen in het zwembad na de vakantie was voor 
sommige best even schrikken want de hal zag er opeens wel heel anders 
uit! We begonnen dit seizoen een weekje later dan normaal zodat alle 
lesgevers (en natuurlijk ook de zwemmers) eerst nog even konden 
genieten van een weekend Sluis en Bruggenfeest, maar dat mocht de pret 
niet drukken. 
7 september begonnen we met een les waarbij iedereen een vriendje of 
vriendinnetje mee mocht nemen, en we hebben er heel wat mogen 
verwelkomen! Enkele vriendjes/vriendinnetjes zijn inmiddels nog een keer 
komen kijken en mogen wij misschien binnenkort wel als nieuw lid 
verwelkomen! De komende tijd zal er weer worden getraind voor een 
heleboel diploma’s, van survival tot zwemvaardigheid er is weer genoeg te 

doen en zien. 

Welkom terug!
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Diplomazwemmen

Inhaalafzwemmen 21-09-2019

Voor drie kinderen stond er nog afzwemmen op het 
programma omdat zij voor de vakantie helaas niet 
aanwezig konden zijn bij het afzwemmen. Daarom 
hebben zij tijdens de les van 21 september alsnog 
laten zien alles te beheersen en hebben zij hiervoor 
hun diploma in ontvangst mogen nemen!

Namens alle lesgevers feliciteren wij:
• Daniël Stoffelen met het behalen van 

zwemvaardigheid 3
• Feline Kroes met het behalen van 

wereldzwemslagen 2, kunstzwemmen 2 & 
survival 2

• Annika Duijn met het behalen van snorkelen 3 & 
wereldzwemslagen 3
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Diplomazwemmen

Baddienstmedewerkers
Kom jij ons helpen?! Hoe meer mensen hoe minder vaak je aan de beurt 
komt ☺
Wanneer? zaterdag van ±17:15-19:00
Wat? gastheer/gastvrouw zijn in de hal, vragen beantwoorden, rondje met 
drinken voor de lesgevers en even een keer de trekker door de kleedkamers 
heenhalen.
Enthousiast geworden of meer weten? Spreek gerust een van de lesgevers of 
baddienstmedewerkers aan of stuur even een mailtje naar: 
diplomazwemmen@triton-weesp.nl

mailto:diplomazwemmen@triton-weesp.nl


WZ & PC Triton Flitsen ©2019

Diplomazwemmen

Terug naar home
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Waterpolo Jeugd “de pen”

Hoi! Ik ben Hannah. Ik ben 8 jaar en sinds deze zomer zit ik op 
waterpolo. Vorig jaar heb ik ook een tijdje meegetraind en 
ook een toernooi gespeeld.

Ik waterpolo met mijn vriendinnen, nichtje en neefje. Mijn 
oom en Paul (geen echte oom, maar woont in de buurt en is 
de vader van mijn vriendin Tirza) geven training en mijn vader 
zit ook op waterpolo.

Vorig jaar en dit jaar ben ik op het Snippen-toernooi geweest. 
Dat is een jeugdtoernooi, met kamperen erbij. Het was super 
leuk.

Het leukste van waterpolo vind ik zwemmen en slapen bij het 
snippen-toernooi. Ik kan al best wel goed zwemmen. Mijn 
benen gaan beter dan mijn armen. Die moet ik nog wel goed 
oefenen. Net als gooien, dat moet ik ook nog goed oefenen. 
Eigenlijk moet ik natuurlijk alles nog wel goed oefenen. We 
spelen nu ook e-jeugd competitie, daar wil ik ook graag aan 
mee doen, dat lijkt me leuk. Ik vind dat we lekker warm 
zwembadwater hebben. 

Ik geef de pen door aan Gwen.

Dit ben ik bij het snippen-toernooi. Dat was 2 weken geleden.

Terug naar home
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Hallo allemaal!

Het seizoen is weer begonnen en de eerste 

wedstrijd staat alweer voor de deur. Ik hoop dat 

jullie allemaal een fijne vakantie hebben gehad 

en uitgerust jullie nieuwe persoonlijke records 

kunnen zwemmen.

Het seizoen begint altijd met het gezellige 

trainingsweekend. Ik was helaas dit jaar niet mee 

maar wat ik van iedereen hoor hebben jullie weer 

een leuk en gezellig weekend gehad. En natuurlijk 

zat het weer ook mee. Ik hoop jullie volgend jaar 

weer te zien!!

We gaan er weer een mooi seizoen van maken 

en ik zal jullie weer zien bij de wedstrijden of in 

het zwembad.

Tim Fiene

Commissiepraatje



WZ & PC Triton Flitsen ©2019

De minioren wedstrijden zijn bedoeld om de minioren
in de regio enthousiast te maken voor wedstrijdzwemmen. 
De kinderen hebben geoefend in de trainingen en de 
afstanden in trainingssituatie al meerdere keren naar 
tevredenheid geoefend. Tijdens de minioren wedstrijden 
mogen ze op een echte wedstrijd laten zien wat ze kunnen 
en zich misschien wel plaatsen voor de regionale finale. 
De zwemnummers voor de minioren wedstrijden komen uit 
de klassementen. De junioren 1 en 2 mogen ook meedoen.

Nieuw is dat we een aantal challenges hebben ingebouwd. 
Niet als bijnummer of extraatje. Nee als echt onderdeel van 
de wedstrijd gaan de kinderen hun vaardigheden in 
vlinderslagbenen onder water, de rugcrawlstart of borstcrawlbenen 
met plank laten zien. Zo stimuleren we de allround opleiding van de 
kinderen en worden deze belangrijke vaardigheden ook in de trainingen 
geoefend.

Ook bij de minioren wedstrijden gaat er gezwommen worden in age-
groups. Nieuw is dat er niet per zwemnummer 3 medailles uitgereikt 
worden, maar er wordt per age-group een dag klassement opgesteld 
en 8 kinderen ontvangen een medaille.

Aanstaande zondag gaat deel 1 van dit nieuwe Minioren-Junioren Circuit 
van start in de Zandzee in Bussum. Wij wensen onze Minioren en 
Junioren heel veel succes en plezier!!

Hieronder een overzicht van de nieuw ingevoerde challenges in deze 
Wedstrijd:

• Prog.1 = 25m vrije slag met koprol
• start vanaf het startblok
• 2x koprol (bij pilon)
•

• Prog.16/17 = 100m/50m benen
• Start vanuit het water met 1 hand aan de kant
• 2 zwemmers in 1 baan, blijf links of rechts
• Plank vasthouden met 2 handen
• Bij keerpunt de kant met enig lichaamsdeel aanraken
• Uitvoering keerpunt is vrij
• Eindpunt aanraken met de plank
• NB Welke beenslag wordt gezwommen staat niet voorgeschreven.
•

• Prog.18 = 25m vlinder benen onder water
• Start vanaf het startblok
• Onder water vlinder benen, minimaal 10m, maximaal 15m
• Na boven water komen de baan afmaken met vrije slag 

(borstcrawl)
• Tijd stopt na aantikken eindpunt

Minioren-Junioren Circuit
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Elk jaar is het weer een hele puzzel, met name voor de jongste 
wedstrijdzwemmers: In welke categorie valt mijn zoon of dochter dit 
jaar nu weer? Om aan deze onduidelijkheid meteen aan het begin van 
het zwemseizoen maar een eind te maken, zetten we hierbij de 
relevante informatie even op een rijtje (info van de KNZB-site):

Om jonge zwemmers en zwemsters te beschermen tegen overbelasting 
en om de indelingen tijdens wedstrijden voor iedereen duidelijk te 
maken, zijn er regels opgesteld met betrekking tot leeftijdsbepalingen 
en leeftijdsbeperkingen. Voor vrijwel alle wedstrijden wordt de 
leeftijdscategorie gebaseerd op de leeftijd van zwemmers op 31 
december van het zwemseizoen.

De leeftijdscategorieën voor zwemseizoen 2019-2020 staan hiernaast 
afgebeeld. Voor jongens en voor meisjes zijn de leeftijdscategorieën niet 
helemaal dezelfde. Zo gaat de categorie minioren voor de meisjes tot 
minioren 5 en voor de jongens tot minioren 6, omdat meisjes vaak 
eerder in de puberteit komen dan jongens.

In het seizoen 2019-2020 is er een wijziging geweest en is de junioren 4 
meisjes groep geïntroduceerd. De huidige meisjes junioren 3 worden

junioren 4 in plaats van jeugd 1, om de aansluiting te maken met de 
internationale leeftijdsindelingen en jongens en meisjes langer samen te 
laten optrekken. 

* vanaf de 6e verjaardag kan er worden deelgenomen aan 
wedstrijden.

Leeftijdsbepalingen

Meisjes Categorie Jongens

2013 + 2014* minioren 1 2013 + 2014*

2012 minioren 2 2012

2011 minioren 3 2011

2010 minioren 4 2010

2009 minioren 5 2009

minioren 6 2008

2008 junioren 1 2007

2007 junioren 2 2006

2006 junioren 3 2005

2005 junioren 4 2004

2004 jeugd 1 2003

2003 jeugd 2 2002

2002 e.o. senioren open 2001 e.o.



WZ & PC Triton Flitsen ©2019

Vrijdag 13 september
➢ We dit jaar van 13 – 15 september weer op trainings-weekend zijn 

geweest?
➢ Alexander het eerste aankwam bij het clubhuis om te verzamelen 

en hij meteen aan het werk gezet werd? 
➢ We naar W’tjewel in Eersel (Noord-Brabant) gingen?
➢ Deze accommodatie helemaal TOP was?
➢ Er dit jaar weer een aantal nieuwe wedstrijdzwemmers mee 

gingen op trainingsweekend?
➢ Dit Liv, Tialda, Amy, Thalita, Joey en Pepijn waren? 
➢ Heel veel kinderen het jammer vonden dat Louis en Frans niet 

mee gingen dit jaar?
➢ Dat NIEMAND zijn kussen vergeten is mee te nemen? Zélfs Pascal 

niet?
➢ De bus van Tim B niet nieuw was en de andere wel cruise control, 

airco e.d. hadden?
➢ Tim T met 40 km/h probeerde in te voegen op de snelweg?
➢ Dit kwam omdat de automaat niet deed wat Tim T wilde?
➢ Dat niet iedereen uit zijn dak ging in de feestbus van Jasper? 
➢ We eenmaal aangekomen bij het kamphuis meteen “goed zijn 

begonnen”? 
➢ We de 1e coopertest van dit trainingsweekend gingen doen?
➢ De coopertest dit jaar 3x op het programma stond?
➢ De meiden sterker waren dan het touwtrek touw?

Zaterdag 14 september
➢ We zaterdag al heel vroeg, namelijk om 6.30 uur gewekt werden?
➢ We daarna meteen begonnen aan de 2e coopertest?
➢ Er na het ontbijt een hele leuke spellenronde was?
➢ Het thema hiervan was: HEEL TRITON BAKT?
➢ De groepen bij deze spellen ingrediënten voor een taart konden 

verdienen?
➢ Iedereen dacht dat dit een grote grap was?
➢ Men bij het spel “Boter, meel, melk & eieren” echte eieren kon 

verdienen?
➢ Iedereen heel zuinig met de gewonnen eieren omging?
➢ Er uiteindelijk maar één ei gesneuveld is (op het hoofd van Jasper 

M)?
➢ De groepen bij de andere spellen suiker, boter, meel, melk en een 

mixer konden verdienen?
➢ Het team van Carine onder alles door moest kruipen in de 

speeltuin?
➢ Ze dit deden om hagelslag voor in de taart te verdienen?
➢ Dit een idee van Jasper was?
➢ We verkeerde cakemixen hadden gekregen?
➢ Dat Gaby ’s morgens al naar de supermarkt was gegaan om de 

goede cakemixen te kopen?
➢ De groepen na de spellen een taart gingen bakken?

Trainingsweekend 2019

Wist u dat …..
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Trainingsweekend 2019
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➢ Anna en Jasper M zich vóór het weekend ook al suf hadden 
gebakken om uit te delen i.v.m. hun afscheid?

➢ Er dit weekend dus voldoende lekkere baksels waren om 
tussendoor van te snoepen?

➢ Er na de lunch met heerlijke sandwiches weer een nieuwe 
spellenronde op het programma stond?

➢ Er een spel was waarbij een katapult gebouwd moest worden?

➢ Mister Bouwkunde het toch een lastige opgave vond om een 
katapult te bouwen?

➢ Er bij de andere spellen al af te toe geklaagd werd over spierpijn?

➢ Het grasveld bij dit kamphuis zo strak als een biljartlaken was?

➢ Het het hele weekend prachtig weer was?

➢ Sommige dachten dat het een zonweekend was i.p.v. een 
trainingsweekend?  

➢ De leiding een potje tafeltennis ‘rond de tafel’ erg leuk vindt?

➢ Sommige jongeren goed kunnen poolen?

➢ Het tafelvoetbalspel misvormd was?

➢ Dat een zwemmer dacht dat hij op expeditie ging en een flink 
survival mes mee had?

➢ De vegetarische tomatensoep dit jaar met ballen was?

➢ Gaby daarom weer naar de supermarkt is gegaan om 
tomatencrèmesoep zonder ballen te kopen?

➢ De shoarma dit jaar extra lekker was? Dit zelfs Halal was? 

➢ De knoflooksaus van Wil van Kassel weer overheerlijk was?

➢ Na het avondeten de winnaar van de taartenwedstrijd bekend 
werd gemaakt?

➢ Uit betrouwbare bron is vernomen dat de lekkerste cake die met 
pepernoten was van de groep van Mark?

➢ De groep van Mark toch niet gewonnen heeft?

➢ Vanuit elke groep een speech werd gehouden waarom hun taart 
zou moeten winnen?

➢ De groep van Jordi de taartenbakwedstrijd won door zijn 
overtuigende speech? 

➢ De minioren daarna begonnen aan hun nachtspel?

➢ Imar en Joey echte smokkelaars zijn?

➢ Marcel goed kan kaarten?

➢ Het mijnenveldspel bij Tim B voor team Oranje inhield dat zij veel 
moesten opdrukken? 

➢ Dit iets met Rogier te maken had?

➢ Kevin het nachtspel beslist heeft? 

➢ Jordi meteen, na 8 keer voorbijgelopen, het groene staafje had 
gevonden?

➢ Team ROOD het enige team was die de paaltjes bij paaltjes voetbal 
om kon krijgen?

➢ Team WIT Mark z’n lampje wel erg fel vond.

➢ Sandra dit jaar alleen op een post stond in het donkere bos?

Trainingsweekend 2019

Wist u dat …..
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Trainingsweekend 2019
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Trainingsweekend 2019
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➢ Toen Marit ‘s avonds de slaapzaal op kwam, de rest dacht dat 
Marit te veel gedronken had?

➢ Ze eigenlijk maar twee biertjes op had?
➢ De oudste meiden moeite hadden met wat de slaapkamer 

linksachter was?
➢ Hierdoor de hele slaapkamer planning ontregeld was?
➢ Remco dit jaar last had van de ‘subtiele’ wekker van Tim B?
➢ Hij over het algemeen zelf voor onrust in de ochtend zorgt?
➢ Anna heeft geslapen met een rat naast haar kussen?
➢ Anna deze (nep) rat niet zo fantastisch vond?
➢ Jasper M. dit door had en de rat naast haar kussen had gelegd?
➢ Jasper M. daarvoor ‘s nachts naar de meiden slaapkamer moest en 

Marieke dit raar vond, zo midden in de nacht?
➢ Dat één van de meisjes zaterdagnacht moest overgeven?
➢ Gaby daarom om 4 uur ’s nachts de gang stond te dweilen?

Zondag 15 september
➢ Er ontbeten is met Vlaflip?
➢ De minioren dames een flinke puinhoop maakten van de 

slaapkamer?
➢ Inge heel goed is in iemand-is-’m-niemand-is-’m?
➢ Dat er veel volleyballen van de camping gehaald moesten worden 

tijdens het spel van Jasper K?
➢ Jasper K op zondag koffie geserveerd kreeg bij zijn spel? 
➢ We na de spellen en de lunch naar het zwembad in Oss gingen? 
➢ Ze deze keer geen enorme opblaas krokodil hadden?

➢ Er daarvoor in de plaats wel heel veel strandballen in het 
zwembad waren.

➢ Deze maximaal gegooid en gekopt werden.
➢ De gele glijbaan de striemen op onze ruggen achterliet?
➢ De badmeester niet zo blij is met het glijbaan-gedrag van Triton? 
➢ Je maar met 2 personen tegelijk van de glijbaan mag glijden?  
➢ Richard en Thom de laatste officiële waarschuwing hebben 

gekregen in het zwembad?
➢ Dit jaren geleden was dat Triton een officiële waarschuwing kreeg?
➢ Sandra zich niet kan gedragen in glijbanen? 
➢ Joey, Jaco, Jasper en Anna na het zwemmen een prijs kregen 

uitgereikt omdat zij de meeste rondes hadden gelopen met de 
Coopertesten?

➢ Inge de coopertest het leukst vond, want op zondag was ze veel 
sneller dan vrijdag?

➢ Iedereen zeurde over spierpijn, maar de leiding nergens last van 
had?

➢ Het een HEEL zwaar weekend was, maar bij terugkomst het toch 
nog zwaarder mocht van sommige deelnemers?

➢ Dat wat belooft voor het volgende weekend ;-)?
➢ Alle heimwee overwonnen is en iedereen een goed weekend heeft 

gehad?
➢ We twee tassen met eten/producten hebben achtergelaten voor 

de voedselbank?
➢ We alweer heel veel zin hebben in het trainingsweekend van 

volgend jaar?

Trainingsweekend 2019

Wist u dat …..
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Trainingsweekend 2019
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Trainingsweekend 2019
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Agenda wedstrijdzwemmen

Hieronder vindt u een overzicht van de eerste wedstrijden van het nieuwe zwemseizoen 2019/2020.  
Heel veel succes allemaal bij deze eerste wedstrijden van het nieuwe wedstrijdseizoen!

Datum Soort wedstrijd Waar Voor wie

28-09 ZMC 1 Kampen Masters 20+

29-09 Min-Jun. 1 Bussum Minioren + Junioren

06-10 Competitie 1 Almere Poort Hele zwemploeg

26-10 ZMC 2 Emmeloord Masters 20+

03-11 Competitie 2 Amstelveen Hele zwemploeg

10-11 Min. Clubmeet Zaandam Minioren

10-11 Jun-Jeugd 1 Bussum Jun., Jeugd + Senioren

16/17-11 Regiokamp. Hoofddorp Degenen met limiet

17-11 ZMC 3 Almere Poort Masters 20+

23/24-11 Regiokamp. Hoofddorp Degenen met limiet

05/08-12 NJJK (KB) Eindhoven Degenen met limiet

15-12 Min-Jun 2 Huizen Minioren + Junioren

20/22-12 NK (KB) Tilburg Degenen met limiet

21-12 ZMC 4 Lelystad Masters 20+
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Verjaardagen

1 Pjotr van Veen
2 Keano Baart
2 Fienna Duijn
3 Francine Sommer
3 Ilse van Stuivenberg-Renzenbrink
5 Tristan Puijk
5 Daniël Stoffelen
6 Julia Schneider

6 Marieke Gorter
6 Kick van Heiningen
8 Marielle Joukes
11      Laurens de Rooij
14 Amelie van der Velden
16 Edith Lijnsvelt
17 Evelien van Drie
24 Tim van den Akker
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