
Beste Tritonspeler of sympathisant, 

 

Het is weer wat langer licht, de vogels fluiten en de bloemen komen 

langzaam tot bloei. Ook voor de polospelers is het tijd om uit de winter 

(slaap) te komen. De ene is blij dat hij na een periode van vooral conditie en 

kracht training opnieuw met een bal kan spelen, de andere is blij dat de 

periode van stilliggen gedaan is.  

We zijn alleszins het jaar goed gestart. De opkomst op de conditietrainingen 

was zeker niet slecht en de opkomst voor de eskimoteersessies is zelfs 

buitengewoon te noemen. Vanaf 4 april start de jeugdkajak dan ook terug. 

 

Daarnaast wil ik iedereen oproepen die zijn lidgeld nog niet betaald heeft 

dat alsnog te doen. Lidgelden kunnen betaald worden op IBAN: BE65 8916 

4401 1096 (BIC: VDSPBE91) 

 

We zijn stilaan klaar dus voor de eerste wedstrijddagen. De eerste manche 

wordt op zondag 22/04 in Boom gespeeld, een ideale gelegenheid om de 

ploegen te komen aanmoedigen! 

 

Tot op het water!  

 

Pieter 

Een nieuw seizoen Kalender jan - maart 

31/03-1/04 Tornooi Calais (Fr) 

04/04 Eerste training jeugdspelers 

14-15/04 Tornooi Helmond (Nl) 

22/04 Eerste Manche BK (Boom) 

05-06/05 Tornooi Seneffe (BE) 

13/05 Tweede Manche  BK 

(Turnhout) 

27/05 Propagandatornooi 

Roeselare 

 

Training gaan door op: 

Woensdag:  18u30 tot 19u30 (vanaf 

april) (Jeugd) 

Woensdag: 19u30 tot 21u 

Vrijdag: 19u30 tot 21u 

Zondag: 14u tot 16u 

 

Training gaan door op de zeilput H. 

geestmolenstraat 

www.kajakpolo-lokeren.be 
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Op 25 februari, 10 maart en 24 maart werden de zwemmers uit het Lokerse 

zwembad geweerd om plaats te maken voor de Tritonners. 

Velen probeerden na kentering hun kajak terug in de normale positie te 

brengen. Tegen het einde van de laatste sessie konden de meeste jonge 

kajakkers  goed eskimoteren. 

Een ideale start dus van het nieuwe seizoen!  

Eskimoteren 
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Wist je datjes 
● Mattis zich afvroeg of Avion het tornooi was “Aan dat water..” 

● We terug op de put trainen. 

● Robin (en Berten) er voor gezorgd hebben dat we licht hebben in de 

container en licht hebben om te trainen. 

● Stijn en Pieter 12e geworden zijn in Odense (DK) met het Nationale team 

● Tim zijn verhaal in Z. Amerika te volgen is via http://thetnttour.blogspot.com/ 

● De Bleye eetmobiel sinds kort onze sponsor is en hij lekker frietjes bakt! 

● Onze federatie sinds kort VKKF noemt ipv NKV 

 

 

 


