
Beste Tritonspeler of sympathisant, 

 

Het is weer vroeg donker, de temperaturen zakken richting het vriespunt.. De 

winter is terug in het land. Voor een kajakpolospeler de minst leuk periode 

van het jaar! Maar niet getreurd, in januari starten we met het nieuwe 

seizoen. Deze nieuwsbrief is daarom vooral een vooruitblik op het nieuwe 

seizoen met de agenda voor 2012. 

Daarnaast kan je ook het verslag van de laatste wedstrijdmanche 

terugvinden en een paar sfeerfoto’s van de onze eerste zeer geslaagde 

pannenkoekenbak! 

 

Een nieuw seizoen 

Lidgelden 2012 

Het nieuwe seizoen komt stilletjes dichterbij en dus dienen er nog een aantal 

praktische zaken geregeld worden. De licenties voor 2011 moeten namelijk 

op tijd in orde zijn.  

Hiervoor moet elke competitiespeler een doktersattest ingevuld teruggeven 

aan Pieter of Berten. Blanco doktersattesten zijn bij Pieter te krijgen. 

 

Tevens moeten de lidgelden betaald worden voor 1 januari 2011.  

 

Het lidgeld voor competitiespelers bedraagt 95 €, voor recreatieve spelers 

slecht 50 €. Recreatieve spelers kunnen niet deelnemen aan de Belgische 

competitie en de beker. 

In het lidgeld zitten de trainingen, verzekering, huur materiaal, douches en 

wedstrijdgelden (competitie) vervat. 

 

Lidgelden kunnen betaald worden op IBAN: BE65 8916 4401 1096 (BIC: 

VDSPBE91) 

 

Kalender jan - maart 

04/01 Eerste training 

competitiespelers 

29/01 Nationale training 

25/02 Eskimoteren zwembad  

26/02 Nationale training 

10/03 Eskimoteren zwembad 

17-18/03 Karnath Cup Essen 

24/03 Eskimoteren zwembad 

 

Training gaan door op: 

Woensdag:  18u30 tot 21u (vanaf 

april) 

Woensdag: 19u30 tot 21u 

Vrijdag: 19u30 tot 21u 

Zondag: 14u tot 16u 

Eskimoteren: 12u tot 13u30 
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Zondag 23 oktober organiseerde Triton zijn eerste grote pannenkoekenbak. 

Eerst werd er nog flink getraind door de echte mannen. Vanaf 15u 

stroomden de kijklustige sympathisanten toe op de zeilput en zagen hoe de 

spelers het best van zichzelf gaven. Omstreeks 15u30 werd de eerste 

pannenkoek van de bakplaat gehaald en kon er gesmuld worden van deze 

lekkernij. 

Vervolgens nam onze voorzitter kort even het woord om vervolgens een 

aantal verdienstelijke spelers in de “Aquarius” te zetten. Jordy, Sasja en 

Berten kwamen het meeste trainen in Lokeren van hun ploeg. Stijn was de 

Tritonner die o.a. dankzij zijn selectie van het nationale team het meeste in 

zijn boot zat het afgelopen jaar. Als laatste kreeg Tim een aandenken mee 

naar huis zodat hij ons niet zou vergeten op zijn rondreis in Zuid-Amerika. 

 

Verslag Pannenkoekenbak  

Op zondag 25 september stond de 3de manche van het Belgische 

kampioenschap op het programma. 

Triton 1 speelt in de play-offs van de eerste klasse en stond hier op een 5de 

plaats. Jammer genoeg mistte de ploeg Tim en Wouter. Daardoor kreeg Sidi 

zijn kans in de eerste ploeg. In zijn eerste wedstrijd van de dag begon Triton 1 

stevig tegen WKV 1 (de leider in eerste klasse) en kwam 1-0 voor. Jammer 

genoeg kon Lokeren deze voorsprong niet vasthouden en het verloor met 9-

3 na een degelijke match. 

Tegen Gekko had Triton het heel lastig. Een 7-0 verlies was het gevolg. 

Op de laatste manche stonden nog een paar lastige wedstrijden op het 

progamma. Triton verloor telkens nipt tegen IRWV 1, TNT 1 en KNRS 1 en zakte 

daardoor naar de 6de plaats in de play-offs.  

Triton 2 speelt in de derde klasse en maakte kans om kampioen te worden in 

derde klasse en zelfs te promoveren naar 2e klasse. Echter na hun eerste 

wedstrijd tegen RKV 1 werd snel duidelijk dat het niet simpel ging worden. 

Roeselare speelde in de eerste seizoenshelft in tweede klasse en bleek toch 

een maat te sterk (8-1). Tegen Brugge keek Lokeren op 2 minuten van het 

einde van de wedstrijd nog tegen een 0-2 achterstand aan. Triton voerde 

de druk op in de verdediging en boog de achterstand om naar een 2-2 

gelijkspel. De laatste wedstrijd ging gelijk op. Er werd aan beide kanten vlot 

gescoord. Echter Mokka 2 kon iets vlotter scoren dan Lokeren. Er werd 

verloren met 6-7. 

Op de laatste manche speelde Lokeren 2 een goeie manche. Er werd 

gewonnen van TNT 2, van IRWV 3 en KCCN 2 werd telkens gelijk gespeeld. 

Triton 2 wordt hierdoor 5de in derde klasse. 

 

Verslag tweede ronde Belgische 
kampioenschap 

Van jong tot oud, iedereen 

amuseerde zich 

 

Wist je datjes 

● Tim voor 9 maanden naar Zuid-Amerika vertrokken is 

● De chocoladeverkoop een groot succes was! 

● Onze planningsvergadering druk bezocht werd 

● Zowel Stijn als Pieter geselecteerd zijn voor het eerst volgende tornooi met het nationale team in Odense (DK). 

● In februari en maart er een aantal eskimoteer sessie georganiseerd worden 

● Er 851 personen aanwezig waren op training vorig jaar! 

● We een nieuwe website hebben, ga zeker eens kijken naar www.kajakpolo-lokeren.be 

● We op 4 januari terug beginnen trainen! 

http://www.kajakpolo-lokeren.be/


 

PAGINA 3 TRITON LOKEREN 

 
Kalender 2012 

Hang deze kalender op een duidelijk zichtbare plaats. De actuele versie van deze kalender staat op onze website 

www.kajakpolo-lokeren.be. 

Training gaan door op de zeilput in de H.GeestMolenstraat (behalve in januari en februari) en op volgende tijdstrippen 

Woensdag: 18u30 tot 19u30 (jeugd/recreanten) // Vanaf April 

Woensdag: 19u30 tot 21u (competitiespelers) 

Vrijdag: 19u30 tot 21u (competitiespelers) 

Zondag: 14u tot 16u (recreanten/competitiespelers 

Eskimoteren: 12u tot 13u30 

 

 

Datum Omschrijving Locatie 

04/01 Eerste training Lokeren 

25/02 Eskimoteren Zwembad Lokeren 

12/02 Jeugdtornooi Gekko Zwevegem 

10/03 Eskimoteren Zwembad Lokeren 

17-18/03 Karnath cup Essen (Dui) 

24/03 Eskimoteren Zwembad Lokeren 

31/03 - 1/04 Tornooi Pas de Calais Avion 

4/04 Eerste jeugdtraining Zeilput 

14-15/04 Helmond international Helmond (NL) 

22/04 Belgische kampioenschap 1 Boom 

5-6/05 Seneffe international Seneffe 

13/05 Belgische kampioenschap 2 Turnhout 

20/05 Schorrecup (jeugdtornooi) Boom 

26-28/05 Deutschland Cup Essen (Dui) 

27/05 Propaganda tornooi Roeselare Roeselare 

2-3/06 Amsterdam Open Amsterdam 

1/07 Beker Van België Ieper 

4/08 Polo by night Mol 

11-12/08 Veurne international Veurne 

18-19/08 De Paddel international Dikkebus 

25-26/08 Gent international Gent 

16/09 Belgische kampioenschap 3 Gent 

30/09 Belgische kampioenschap 4 Veurne 

 

http://www.kajakpolo-lokeren.be/

