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Nieuwsbrief – Q2/2011 

TRITON 

 

 
 

Beste Tritonspeler of sympathisant, 

Welkom op de tweede nieuwsbrief van Triton. Veel tornooien zijn 

ondertussen de revue al gepasseerd. Mooie overwinningen waren ons 

deel, maar ook enkele teleurstellende nederlagen. Je vindt de 

verslagen hiervan in deze nieuwsbrief. Er zijn ook nog mooie tornooien 

op komst waarvan je de data terug kan vinden op de kalender. Hopelijk 

blijven de weergoden ons goedgezind, en kunnen we ook in het najaar 

genieten van het mooie weer. 

Tim Denyft 

 

Kalender 

Juli 

Geen tornooien gepland 

Augustus 

6-7: Veurne Internationaal 

13-14: Pas de calais 

20-21: De paddel 

Internationaal 

27-28: Ieper Internationaal 

September: 

3-4: Gent Internationaal 

4-11: EK Madrid 

17-18: championsleague 

25: 4e Manche te Boom 

Oktober 

2: 4e Manche te Gent 

 

Verslag watersportdag - 21  mei 

Terwijl één deel van de spelers de Triton-naam verdedigden op het tornooi 

in Amsterdam, en de anderen reeds thuis zaten te studeren voor de 

aankomende examens, stond ons kajakpoloterrein toch open voor de 

watersportdag. Iedereen was welkom om eens met onze fantastische sport 

kennis te maken. 

Onze jeugdspelers gaven het beste van zichzelf in een mooie 

demonstratiewedstrijd, terwijl de geïnteresseerden rondvoeren en een 

balletje wierpen. 

Ondanks de hevige wind werd er toch vlot gescoord tijdens de 

demowedstrijdjes, gespint door de dapperen en gezwommen door de 

overmoedigen. 

Al bij al een geslaagde namiddag waarbij heel wat mensen eens konden 

proeven van onze geliefde sport. 

 

Berten Van Driessche 

 

Amsterdam Open  

 

Na de grote voorjaarsklassiekers stond in het weekend van 21-22 mei het 

"kleinere" tornooi van Amsterdam op het programma. Door examens en 

andere verplichtingen reisde Lokeren af met een alternatieve ploeg met 

spelers uit beide competitieploeg aangevuld met Tom van Gent. 

Triton trad aan in de hoogste klasse en voor de spelers van de tweede 

ploeg was het de eerste keer dat ze op dit niveau speelden. 
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Eerste manche 3 April 2011 te Mol 
Het zonnetje komt er aan, dus is het tijd voor kajakpolospelend België om uit de winterslaap te 

komen. De eerste manche van het Belgisch kampioenschap had plaats in Mol. De Lokeraars van 

Triton 1 start in de eerste klasse, de tweede ploeg mocht zich in 3e klasse bewijzen. 

De spits werd afgebeten door de jongste ploeg van Triton Lokeren die de thuisploeg MOKKA 3 

ontmoette. Het werd snel duidelijk dat de jonge Lokeraars goed uit de winter kwamen. De oudere 

jongens van Triton 1 zagen fier toe hoe de jonge knapen met mooi kajakpolo de zege namen met 4-

1 cijfers. Nu was het hun beurt om te bewijzen dat de wintertrainingen hun vruchten afgeworpen 

hadden. Hun tegenstrever was de nummer twee van vorig jaar, het Turnhoutse TNT. De partij ging 

zeer goed op, maar door een late treffer van de nieuwste aanwinst Nils wist Triton1 ook hier de 

winst te verzilveren. 4-5 was de uitslag. 

In de tweede partij voor Triton 2  werd hard gevochten tegen de ploeg uit Charleroi en zo wisten ze 

een verlies nog om te zetten in een 3-3 gelijkspel. Hier onthouden we vooral de eerste goals van 

Joris die dit jaar voor het eerst competitie speelt. De jongens van Triton 1 kregen het sterke Gent 

op hun boterham. Altijd een lastige tegenstrever, maar de eerste helft stonden ze 0-2 voor. De 2e 

helft waren enkele klasseflitsen van Gent genoeg om de stand te effenen, en door deze tegenslag 

was de moraal even zoek. Gent profiteerde hiervan, en ondanks dat Triton nog scoorde werd de 

partij verloren met 5-3. Niet terecht, maar aan de resultaten valt er niets meer te veranderen. 

De laatste partij van de dag was voor Triton 2 een makkie, de duidelijke 11-1 cijfers die op het 

einde op het scorebord stonden spreken voor zich. De eerste ploeg had het een pak moeilijker in 

hun laatste match. Een ervaren Veurne speelde ijzersterk, en Lokeren liet zich inblikken met een 

vernederende 8-2. Een te zware nederlaag, en daar waren ze zich van bewust. 

De jonge gasten van de tweede ploeg zijn mooi op schema om na enkele jaren tussen 3e en 4e 

klasse hogerop te klimmen. De meer ervaren spelers van Triton 1 hebben al 3 ploegen van de top 4 

van België tegengekomen, dus op de tweede manche wachten er hun toch iets gemakkelijkere 

ploegen. Een mooi vooruitzicht. 

Wist je dat 
● Pieter voor het 2e jaar op rij geselecteerd is voor het nationaal team. Stijn is opnieuw 

geselecteerd voor de junioren selectie. 

● Sasja blijkbaar niet enkel snel is in een kajak, ook in een badkuip kan hij zijn mannetje staan. 

Proficiat aan de winnaar van de Lokerse badkuipenrace. 

● De kwaliteitscontrole van de Vlaamse Milieu Maatschappij een schitterend resultaat gaf, het 

water is van ZEER goede bacteriologische waterkwaliteit. Waterrecreatie is toegestaan, hoe 

zou het op de durme zijn? 

● Het dak van de container door Berten zowaar waterdicht gemaakt is. 

● Pieter een tijdje naar Qatar is voor het werk, Stijn heeft zijn trainersfunctie overgenomen. 
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Tweede manche 1mei te Ieper 
De tweede manche was er eentje waar Triton zeer wisselvallig speelde, vreugde en teleurstelling lagen 

dicht bij elkaar. 

De jongste ploeg, Triton 2, heeft alle mogelijke uitslagen doorlopen. Ze verloren tegen de Brugse ploeg, 

BKK met 4-1. Vervolgens speelden ze zeer mooi 3-3 gelijk tegen TNT2, en de laatste partij wonnen ze 

overtuigend met 3-7 tegen MOKKA 2. Een mooi traject waardoor ze derde stonden in derde klasse, en de 

volgende ronde ook in derde klasse mogen blijven. In de lagere klasses worden de punten niet behouden, 

dus iedereen krijgt een verse lei om te beginnen. 

De eerste ploeg had een ietwat vreemder traject, Ze begonnen tegen Ieper, de kampioen van vorig jaar, en 

kwamen redelijk snel enkele doelpunten achter. Na de eerste helft was de ruststand 4-0. Maar de tweede 

helft was de Lokerse ploeg wel wakker blijkbaar. Ze vochten en streden tot op het laatste moment, en 

konden onder luid gesupporter toch nog een gelijkstand uit de brand slepen. 

Maar de vreugde was van korte duur, de volgende tegenstander was MOKKA, een op papier zeker haalbare 

tegenstander. Maar de Tritonners werden compleet verrast door de gedrevenheid van MOKKA. 5-2 verlies 

was de uitslag. De volgende tegenstander was de enige Waalse ploeg uit de eerste klasse, Charleroi. Een 

ploeg met veel jaren ervaring, maar ‘t jonge geweld van Triton was duidelijk de betere in deze match. Een 

8-1 winst werd genoteerd. De laatste tegenstander van de eerste ronde was KNRS, een ploeg waar Lokeren 

in het verleden al steken liet vallen, en nu was dat niet anders. Kansen genoeg om te scoren, maar de bal 

ging er zeer moeilijk in. 2 maal werden de netten geraakt, maar als de tegenstrever 3 maal kan scoren, dan 

is het logische gevolg dat je verliest met 2-3. Triton 1 blijft in de hoogste klasse, maar ze beginnen de 2e 

ronde van de competitie heel wat plaatsen lager dan ze vooropgesteld hadden. Ze beginnen op de 5e 

plaats. 

 

 

 

Terwijl één deel van de spelers de Triton-naam verdedigden op het tornooi in Amsterdam, en de anderen 

reeds thuis zaten te studeren voor de aankomende examens, stond ons kajakpoloterrein toch open voor 

de watersportdag. Iedereen was welkom om eens met onze fantastische sport kennis te maken. 

Onze jeugdspelers gaven het beste van zichzelf in een mooie demonstratiewedstrijd, terwijl de 

geïnteresseerden rondvoeren en een balletje wierpen. 

Ondanks de hevige wind werd er toch vlot gescoord tijdens de demowedstrijdjes, gespint door de 

dapperen en gezwommen door de overmoedigen. 

Al bij al een geslaagde namiddag waarbij heel wat mensen eens konden proeven van onze geliefde 
sport. 

 

Berten Van Driessche 

 

Amsterdam Open  
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Amsterdam Open (20-21 mei) 
Na de grote voorjaarsklassiekers stond in het 

weekend van 21-22 mei het "kleinere" tornooi 

van Amsterdam op het programma. Door 

examens en andere verplichtingen reisde 

Lokeren af met een alternatieve ploeg met 

spelers uit beide competitieploeg aangevuld 

met Tom van Gent. 

Triton trad aan in de hoogste klasse en voor 

de spelers van de tweede ploeg was het de 

eerste keer dat ze op dit niveau speelden. 

Echter Triton speelde in de poules 3 super 

sterke wedstrijden. Telkens werd verloren met 

slechts 2 punten verschil en dat tegen 

topploegen uit Nederland en Duitsland. 

Opmerkelijk was dat tegen het Duitse 

topteam Liblar 2-0 voorsprong werd 

opgebouwd. In de tweede helft voerde Liblar 

de druk nog extra op en Lokeren moest 

plooien en verloor met 3-5. 

De eerste opdracht in de tweede ronde was 

TNT turnhout. Ook hier speelde Lokeren een 

goede eerste helft die bekroond werd met 

een 3-1 voorsprong. Jammer genoeg kon 

Lokeren ook nu de voorsprong niet 

vasthouden en verloor met 4-3. Ook de laatste 

wedstrijd werd met het kleinste verschil 

verloren tegen Hamburg. 

Vermits het tornooi er door een forfait match 

veel te vroeg op zat werd nog een 

oefenwedstrijd gespeeld tegen Michiel de 

Ruyter B. Triton wist deze wedstrijd te 

winnen! 

Ondanks het misschien wel tegenvallend 

eindresultaat heeft de ploeg er een superleuk 

tornooi op zitten 

 

Beker van Belgie 5 juni 2011 te 
Turnhout 

 

Naar traditie deed Triton Lokeren ook 
dit jaar weer mee aan de Beker van 
Belgie. Het trad aan in Turnhout met 
de jongste aanwinst Mattis. In de 
eerste ronde werden er in twee poules 
van 4 ploegen gespeeld. Lokeren had 

Beker van België 5 juni 2011 te 

Turnhout 

Naar traditie deed Triton Lokeren ook dit jaar 
weer mee aan de Beker van Belgie. Het trad aan 
in Turnhout met de jongste aanwinst Mattis. In 
de eerste ronde werden er in twee poules van 4 
ploegen gespeeld. Lokeren had dus 3 
wedstrijden voor de boeg 

De eerste partij was tegen KNRS. Een ploeg die 
ze niet snel meer zullen onderschatten na de 
competitie waar Triton nog verloor. Deze maal 
ging alles echter zoals gepland, en ze wonnen de 
partij met ruime cijfers. 

De volgende partij was de thuisploeg uit 
Turnhout, TNT. Altijd gelijkopgaande matchen, 
en ook was een 7-7 gelijkstand de score na een 
spannende match.  

De West-Vlamingen van Veurne waren de 
volgende tegenstrevers. Dat is een ploeg waar 
Lokeren zich altijd laat door overdonderen en 
ook dit maal was dat het geval. 

In dezelfde poule won Turnhout won ook tegen 
KNRS, en zo bleef het tot in de laatste wedstrijd 
spannend wie de tweede plek in de poule zou 
veroveren. Uiteindelijk bleek het doelsaldo van 
TNT beter dan dat van Triton dat derde werd. 

In de tweede ronde werd gespeeld met een 
oprakelsysteem. Dat gaf de ploegen de 
mogelijkheid om een misstapje te maken in de 
poulefase. Daarentegen, hoe beter je speelde 
hoe later je in het oprakelsysteem terecht komt. 
Normaal moest Triton Lokeren eerst tegen de 4e 
van de andere poule spelen, maar die ploeg had 
forfait moeten geven voor die dag. Dus was dat 
een gewonnen partij. De volgende match was 
tegen Gekko Gent. Een goed spelende mix ploeg 
van Gent kwam tegen alle verwachtingen in 
makkelijk 4-0 voor tegen een mak spelend 
Lokeren. In de tweede helft ging Lokeren meer 
druk zetten met man op man spel. Echter de 
Lokeraars kwamen niet verder dan 4-5 

Dat was het einde van de beker voor de 
Lokeraars. Veurne, die ze ook tegengekomen 
waren in de derde wedstrijd heeft de finale 
gewonnen tegen de ieperse ploeg die de andere 
poule gewonnen had. 

 

 

 


