
Nieuwsbrief

TRITON
Beste Tritonspeler of sympathisant,

De eerste nieuwsbrief van Triton is een feit. 4 keer per jaar 
zullen jullie een overzicht krijgen van gespeelde tornooien, 
nieuwtjes, krantenartikels en een up-to-date kalender. On-
danks dat het vroeg in het seizoen is, heeft de eerste ploeg 
toch al een tornooi afgewerkt, het verslag kan je hieronder 
lezen. Alvast veel leesplezier

Tim Denyft

Voorstelling Triton

Met het komen van de lente begint ook het nieuwe kajakpo-
loseizoen. Na hun 10-jarig jubilee als Gekko Lokeren is het 
team klaar voor een nieuw decennium, onder een nieuwe 
naam. Voortaan gaan de sportievelingen door het leven als 
Kajakclub Triton Lokeren VZW. Triton is een zoon van Posei-
don, een zeegod uit de Griekse mythologie. Een krachtige 
naam voor dit jonge dynamische team.

Door de groei van het aantal leden is het vroegere GEKKO 
Lokeren nu klaar om als onafhankelijke sportclub te functio-
neren. Met veel dank aan de zusterclub GEKKO in Gent, voor 
de jaren waar ze ons onder hun vleugels genomen hebben. 
Dit veranderd echter niets aan de goedkope lidgelden, train-
ingdata, en faciliteiten. We zullen zelfs nog meer op maat van 
de leden kunnen werken. Er is steeds ruimte voor nieuwe 
leden, of sympathisanten. Geïnteresseerden kunnen altijd 
naar de website www.kajakpolo-lokeren.be gaan voor meer 
informatie.

Agenda:

April
3:  1e manche BK te Mol
10:  Nationale training
16-17: Helmond internationaal

Mei:
1:  2e manche BK te Ieper
7-8:  Seneffe Int.
15:  Nationale training
15:  Propaganda tornooi “De 
Schorre” te Niel
21-22: Amsterdam int.

Juni
5: Beker van Belgie

Trainingsinfo:

Uren:

Woe:  19u30-21u00
Vrij:  19u30-21u00
Zo: 14u-16u

Jeugdtraining:

Woe:  18u30-19u30

Lokatie Trainingen:

Zeilput VVW
H.G. Molenstraat,Lokeren
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ESSEN INDOOR TORNOOI 12-13/03/2011

Het seizoen begon met een indoor-tornooi in een zwembad  
te Essen. Een gebeuren waar veel ploegen uit de europese 
top zich met elkaar komen meten. Lokeren stond een zware 
opdracht te wachten, bewijzen dat het na 10 jaar klaar was 
om mee te draaien met die ervaren rotten.

De eerste 2 partijen hadden ze de eerste helft nog veel moed, 
en bleef de schade beperkt. De tweede helft werden ze echter 
behoorlijk overklast. De derde match hadden ze hun draai wat 
meer gevonden, maar ondanks hun voorsprong kregen ze ook 
hier het deksel op de neus. Hierdoor werden ze laatste in hun 
poule.

De laatste wedstrijd van de eerste dag was tegen de verliezer 
van een andere poule. Namelijk Michiel de Ruiter, de neder-
landse nummer 2. Dit toont aan hoe zwaar deze competitie 
toch was. Het ontbrak niet aan vechtlust, want deze maal 
speelden ze zeer sterk polo. De ervaring van de noorderburen 
nam echter toch de bovenhand, en ook deze partij konden ze 
niet winnen. Dan werd er gespeeld voor de laatste plaatsen 
de volgende dag. Hier kwamen ze hun landgenoten uit Turn-
hout tegen, en de zwitserse junioren. De tweede dag haalde 
Triton echter nooit een behoorlijk niveau, en door een opeen-
stapeling van fouten werden ook deze twee partijen verloren. 
Een teleurstellende start van het seizoen, maar wel een 
goede leerschool om te spelen op een hoger niveau. En dat 
was dan ook de reden om zich in te schrijven in zo’n zwaar 
tornooi.

VARIA:

* Ben maakt werk van de truien en nieuwe T-shirts
* De opbouw van het terrein was snel gebeurd met dank 
aan de helpers
* De eerste 2 competitiedagen zijn ook al achter de rug, 
het verslag hiervan kan je lezen in de volgende editie van de 
nieuwsbrief


