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Hallo Triton-leden, 

 

Nieuwsbrief november 2022 

 

Putten, 12 november 2022 

 

We zijn alweer een tijdje onderweg in het nieuwe seizoen 2022-2023. De trainingen worden 

weer goed bezocht en de resultaten in de wedstrijden zijn goed!  

Mooi om te zien dat er ook weer “nieuwe” (en enkele “oude” leden) aansluiten bij onze mooie 

club!  

 

Nieuws van het Bestuur 

Heel veel zwemmers en poloërs, zien en merken dat het zwembad tijdens de trainingen 

behoorlijk vol ligt. Hierdoor moeten er soms ook door de diverse afdelingen keuzes gemaakt 

worden, over bezetting en trainingstijden, zodat alle leden kunnen zwemmen.  

 

Nieuws van de Zwemcommissie 

Marcel Wouda 

Op 14 September hebben we weer een mooie en inspirerende training gehad van Marcel 

Wouda. Na deze training hebben de trainers van o.a. Triton extra theorie gekregen over de 

rugcrawl en schoolslag. Alles om het zwemmen nog leuker, gezelliger en effectiever te maken. 

Als zwemcommissie en bestuur zijn we trots dat we dit kunnen en mogen faciliteren. 

 

Verduidelijking deelname kosten wedstrijden 

Triton heeft een paar jaar geleden besloten dat iedereen moet kunnen deelnemen aan 

(zwem)wedstrijden. De intentie van deze regeling is dat al onze zwemmers kunnen deelnemen. 

Wedstrijden met een individueel karakter zoals bijvoorbeeld limietwedstrijden, zijn 

voorbehouden aan een zeer select deel en vallen buiten deze regeling. In individuele gevallen 

kan hiervan worden afgeweken neem dan contact op met het bestuur. 

 

Officials 

Het aantal officials is beperkt. Voor de NZC en Meerkamp heeft Lydia de bezetting zo goed als 

rond. Maar voor elke extra wedstrijd hebben we te weinig officials. Geen officials betekent 

geen wedstrijd. En zowel het meedoen als het zijn van official is een erg leuke bezigheid. Voor 

met name A-selectie en masters graag minimaal 4 namen doorgeven van jezelf of 

partner\ouder die jouw sport een warm hart toedraagt en official wil worden. 
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Nieuws van de Polocommissie 

Even voorstellen de nieuwe pc 

Aan het eind van vorig poloseizoen hebben Job Kuiper, Ester Poelhekken, en Geelco Koetsier 

aangegeven de polocommissie te verlaten. Zij hebben zich de afgelopen jaren met groot 

enthousiasme ingezet voor het waterpolo. Vooral tijdens de corona perikelen was dit een grote 

uitdaging. Gelukkig waren Martina Koetsier en René Ouwerkerk bereid om door te gaan 

(Martina tot de Kerst) en zo voor continuïteit te zorgen.  

Gelukkig zijn de lege plekken binnen de PC weer ingevuld door;  

Astrid de Graaf (speelster van Waterpolo dames)   secretariaat 

Wijnand van der Velden (vader van aspirantenspeler)  waterpolojeugdzaken  

Stefan Boers (speler heren1)      trainers- en scheidsrechterszaken  

Jan Willem Resink (speler heren 2)     voorzitter PC  

 

Mocht je vragen en/of opmerkingen over het poloën, neem dan gerust contact op met de PC 

dat kan per e-mail via waterpolo@tritonputten.nl of spreek één van de leden aan. 

Scheidsrechters gezocht  

Zonder eigen scheidsrechters moeten we bij Triton stoppen met  waterpolo. De KNZB eist 

namelijk van de verenigingen dat er per twee teams in de competitie minstens één 

scheidsrechter is. Super belangrijk dus! Gelukkig hebben we met z'n allen de afgelopen jaren 

fijn kunnen poloën door de inzet door Goos Renden, Michel Hoeksema, Job Kuiper, Hugo 

Jansen en Albert van Beek.  Maar naar jaren inzet van deze heren, hebben deze mensen om 

diverse redenen aangegeven te stoppen. Mu dreigen we tegen een tekort aan 

scheidsrechters aan te lopen waardoor er teams uit de competitie teruggetrokken moeten 

worden.  

Dus geef je op voor een basiscursus scheidsrechter! Na deze cursus kun je fluiten bij wedstrijden 

van jeugd en daarna, als je daaraan behoefte hebt, eventueel in verschillende stappen 

doorgroeien tot bijvoorbeeld scheidsrechter voor bondswedstrijden. Heb je interesse en wil je 

Triton hier graag bij helpen, neem dan contact op met Stefan Boers (Stefanovic45@gmail.com 

of bel  06-40644970) of iemand anders van de polocommissie.  

Minipolo weer van start 

Dit seizoen zijn we weer begonnen met het organiseren van minipolo-toernooitjes. Hierbij 

kunnen de kinderen  op een speelse wijze kennis maken met het waterpolo.  Plezier staat hierbij 

voorop! Daarom zijn de wedstrijdregels en het materiaal zoals het doel en de bal zijn 

aangepast op het niveau van de kinderen. Zo beginnen de kinderen in een klein veld in een 

ondiep bad. Kent u kinderen waarvoor het leuk zou zijn om op deze manier met het polo kennis 

te maken, neem dan gerust contact op met de Martina Koetsier of Wijnand van der Velden 

waterpolo@tritonputten.nl 

 

 

mailto:Stefanovic45@gmail.com
mailto:waterpolo@tritonputten.nl
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Activiteitencommissie 

De Activiteitencommissie heeft weer leuke dingen op agenda staan! 

2 december   Sint bezoekt Triton    Bosbad 

13 &16 december  Clubkampioenschappen   Bosbad 

 

Op 21 april worden de Koningsspelen weer georganiseerd.  

Vele jaren heeft Brigitte dit voor ons gecoördineerd. Helaas heeft zij aangegeven om hiermee 

stoppen.  

Wie wil deze rol op zich gaan nemen? Er is een draaiboek beschikbaar.  

 

Wanneer?  Jaarlijks de vrijdagmorgen voor Koningsdag.  

Waar? Op het Bosbad Putten 

Voor wie? Groep 7 en 8 van de basisscholen uit Putten.  (+- 300 jongens/meisjes) 

Samen? Het Bosbad denkt ook mee over de opzet van dit zwemfeest 

 

Vind jij het leuk om activiteiten te bedenken en organiseren voor Triton?  

Meld je dan aan via  activiteitencommissie@tritonputten.nl   

 

Sterrenplan 

Op de vrijdagmiddag staat de jongste groep zwemmers rond 17.00 uur wekelijks te trappelen 

om weer leuke zwemactiviteiten te mogen doen, onder de enthousiaste leiding van Nienke en 

Carola.  In diverse blokken, komen de verschillende zwemdisciplines voorbij. Hierdoor kan er op 

een later moment goed gekozen worden tussen het zwemmen of waterpolo. 

De kinderen (leeftijd van 6 tot 12 jaar) moeten in het bezit zijn van zwemdiploma A en B.  

 

Kom jij ons helpen?  

Wij kunnen best wat handjes gebruiken bij onze trainingen. Ben je ouder / verzorger en zit je 

toch bij het bad tijdens de trainingen of vind je het gewoon leuk om de jeugd te leren 

zwemmen/waterpoloën. Vraag ons hoe je ons kan helpen!  Een e-mail sturen kan natuurlijk ook!  

sterrenplan@tritonputten.nl 

 

Triton Clubkleding  

Zoals velen van jullie weten, is het weer mogelijk om Triton zwemkleding aan te schaffen via 

Intersport Ermelo. Op de website https://www.tritonputten.nl/webshop-triton-putten  staan o.a. 

T shirts, Polo’s, shorts, trainingspakken, tassen en badslippers met ons logo. 

Het is ook mogelijk om zwemkleding (badpakken en zwembroeken) te bestellen in de Triton 

kleuren met logo. Hiervoor moeten er echter minimaal 10 stuks besteld zijn, voordat dit geleverd 

gaat worden. Dus spreek met je teamgenoten af om dit te bestellen. 

 

Tip van Sint en of voor de Kerst! Leuk om te geven, nog leuker om te krijgen! 

 

 

 

mailto:activiteitencommissie@tritonputten.nl
mailto:sterrenplan@tritonputten.nl
https://www.tritonputten.nl/webshop-triton-putten
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Agenda 

Op onze website staan in de agenda o.a. de zwem- en waterpolowedstrijden vermeld. 

 

Noteer onderstaande data alvast in je agenda 

2 december  Sint bezoekt Triton   17.00 uur  Bosbad 

13 december Clubkampioenschappen  18.00 -19.00 uur   Bosbad 

16  december Clubkampioenschappen  18.00 -19.00 uur   Bosbad 

6 januari  Nieuwjaarsreceptie  19.00-21.00 uur De Aker  

21 april  Koningspelen  9.00 – 12.00 uur Bosbad 

 

Opbrengsten acties 

In de afgelopen periode heeft Triton deelgenomen aan diverse acties. Met de opbrengsten 

hiervan willen wij de zwemsport voor iedereen bereikbaar en vooral betaalbaar houden! 

 

Rabo clubsupport  € 542,23 

Grote clubactie € 758,40* 

*Dit is de huidige tussenstand. Er kunnen nog loten en superloten gekocht worden! 

 

Alle leden, donateurs etc. Enorm bedankt voor jullie bijdrage! 

 

Sponsor nieuws 

De waterpolo doelen zijn weer voorzien van nieuwe (reclame)zeilen.  

Onze dank voor de financiële steun gaat uit naar; 

Bouw Stukadoorsbedrijf  

van Losenoord Schilder Stylist Stoffeerder 

Don Design 

Draag jij Triton ook een warm hart toe? Dan zijn wij op zoek naar jou!  

Graag willen wij met je in contact komen om de sponsormogelijkheden te bespreken. Dit 

hoeven echt geen schokkende bedragen te zijn. Maar alle steun is welkom! 

info@tritonputten.nl  

https://bouwstukadoorsbedrijf.nl/
https://www.homemadeby.nl/vanlosenoord-putten
https://www.dondesign.nl/
mailto:info@tritonputten.nl
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Wil jij ook iets delen in de volgende Nieuwsbrief? Laat het ons weten. 

 

Wij proberen je via de website en de diverse social-media kanalen op de hoogte te houden 

met wedstrijden en nieuws van onze club. Mocht je iets missen. Dan horen wij het graag van je. 

 

Namens het bestuur van Z & Pc Triton Putten 

Alidaan van Losenoord (Voorzitter) 

 

 

 

 


