
 
WZ&PC Triton, afdeling Wedstrijdzwemmen, 21 juni 2013   
 

  
WZ&PC Triton Wedstrijdzwemmen – Openwater training 

 

 
Tijdens de zomervakantie zullen jullie vast allemaal vaak in het water te vinden zijn, maar waarschijnlijk 
meer spelend dan zwemmend. 
  
Nu het zwembad in Weesp vanaf 5 juli gesloten is, willen we jullie de mogelijkheid bieden om in de 
zomervakantie door te blijven trainen in buitenwater. Voor iedereen die in Weesp blijft, alweer terug is van 
vakantie of nog niet op vakantie is, is het mogelijk om 2x in de week met een groepje enthousiastelingen van 
Triton te komen trainen in buitenwater. We trainen op de dinsdagavond en de vrijdag avond vanaf 19.00 uur. 
Dinsdag 9 juli gaan we van start, locatie: Spiegelpolder plas en/of de vecht. Ervaren zwemmers geboren in 
het jaar 1997 en eerder mogen zich aanmelden voor deze trainingen. Ben je jonger en wil je toch mee? 
Overleg dit dan eerst even met een van de trainers. 
 
Als je dit leuk lijkt, meld je dan aan voor de Trainingsnieuwsbrief via (pascalvankassel@gmail.com of 
0648505404). Je wordt dan gedurende de zomerperiode op de hoogte gehouden van de trainingen via de 
mail.  
 
Wanneer:  Dinsdag/vrijdag avond vanaf 9 juli. 
Aanmelden  pascalvankassel@gmail.com  
nieuwsbrief: 
 
Verzamelen:  18:45 Clubhuis – Basisweg 3, Weesp 
Vertrek:  19:00 uur.  
Locatie:  Spiegelpolder plas of de Vecht. 
Leeftijden: Geboortejaar 1997 en ouder. 
Contact: 0648505404 
 

“Handig om te weten”: 

 Er is bij het buitenwater geen of beperkte mogelijkheid tot douchen/omkleden. Zorg daarom voor 1 
handdoek om af te drogen en zo nodig 1 extra handdoek om op te zitten in de auto. 

 De water temperatuur (peil datum 18-06-2013) is 18°C. Dit voelt fris aan op je lichaam. Indien je snel 
last hebt van de koud, kun je gebruik maken van uienzalf (vet) om jezelf mee in te smeren. Hierdoor 
blijf je warmer doordat het werkt als een isolator. Men kan natuurlijk ook gebruik maken van een 
wetsuit. 

 Water en weer eisen: Vóór het verzamelen bij het clubhuis zullen deze factoren worden 
gecontroleerd. 

 
o ≥ 16°C = is toelaatbaar zonder wetsuit 
o < 16°C = te koud om zonder wetsuite te zwemmen. 
o Onweer = Bij onweer wordt de training afgelast. 

 
“Wat moet je meenemen”: 

 Zwemkleding en bril. 
 Fel gekleurde badmuts.  
 Twee handdoeken (1 om je af te drogen, 1 om in de auto op te kunnen zitten) 
 Warme kleding (het kan behoorlijk afkoelen ‘s avonds). 
 Wetsuit, indien gewenst/ benodigd (*). 
 

“Wat moet je niet meenemen”: 
 Waardevolle spullen, zoals mobiele telefoons, iPods, portemonnee, sieraden, etc. (de 

omkleedplek is openbaar.) 
 Geld en dure merk kleding. 

 
We hopen dat jullie je allemaal aanmelden en je te zien op één of meerdere van deze gezellige 
zwemavonden. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Pascal van Kassel 
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