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Veurne Internationaal 6-7 Augustus

Ploeg:  Berten, Nils, Pieter, Sidi, Stijn DS, Tim, Wouter.
Op het eerste tornooi in Augustus werd Triton 12e van de 13 
ploegen

Internationaal Tornooi Pas de Calais 13-14 Augustus

Ploeg: Berten, Mattis, Nils, Pieter, Sasja, Sidi, Stijn DS, Tim, 
Wouter.

Het tweede tornooi in deze drukke maand was deze maal in 
het noorden van Frankrijk, een zeer mooie lokatie in een park 
in Avion. We waren met een mooi gemixed ploegje, dus gin-
gen we er compleet voor in de eerste klasse.

Beste Tritonspeler of sympathisant,

Juli was een moment van verpozen, en genieten van welver-
diend verlof. De kajak stond even aan de kant dit eerste deel 
van de zomer, maar het tweede deel was het weer volop spe-
len geblazen. Maar liefst 4 tornooien in Augustus is een hele 
boterham, de resultaten vind je verderop in deze nieuwsbrief.
De laatste twee competitiedagen zijn intussen ook voorbij, die 
verslagen vind je in de volgende nieuwsbrief. Na de laatste 
manche is er enkel nog zondag training voor de die-hards. 
Vanaf november zijn de trainingen gedaan en is het weer uit-
kijken naar de wintertrainingen. Voorlopig kunnen we ons nog 
even zoet houden met deze nieuwsbrief.

Veel leesplezier
Tim Denyft

Agenda:

Oktober
23:  Pannekoekenbak 
 Meer inormatie op onze site

November
13: Nationale training
25: Competitievergadering

December

Trainingsinfo:

Uren:

Wo: 18u30-19u30
Zo: 14u-16u

Jeugdtraining:

Wo:  18u30-19u30
Zo: 14u-16u

Locatie Trainingen:

Zeilput VVW
H.G. Molenstraat,Lokeren
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Gegevens Triton:

Kajakclub Triton Lokeren VZW
Racingstraat 13
9160 Lokeren
Rek: 891-6440110-96
www.kajakpolo-lokeren.be

Voorzitter: Pieter Van Driessche
Secretaris: Berten Van Driessche
Penningmeester: Wouter Buytaert
Materiaalmeester: Ben De Witte
Persverantwoordelijke: Tim Denyft

En dat we er zin in hadden was snel duidelijk. Tegen een 
sterke -21 ploeg uit Bretagne verrasten we onszelf. De eerste 
helft werd nog beëindigd met enkele goals achterstand, maar 
we bleven er compleet voor gaan, en kwamen gelijk, waar-
door de tegenstrever zenuwachtig werd. Wij roken onze kans, 
en gingen er op en er over. We konden de match afsluiten 
met 7-5 in ons voordeel. De tweede match was andere koek. 
Groningen, al jaren aan de top in Nederland zette ons met de 
voetjes weer op de grond. Een behoorlijke pandoering zorgde 
voor een 9-1 eindscore. Tegen het lokale team chti was het 
dan weer zeer gelijk opgaand. 7-7was de eindscore. Tegen 
Oddyseus en Gekko hadden we het heel wat moeilijker, en 
werd ook verloren. Tegen St Omer dat een haalbare kaart was 
werd er niet zo goed gespeeld en dan ook verloren. Hierdoor 
moesten we in een extra poule nog 2 matchen gespeeld voor 
de laagste plaatsen. Dus kwamen we weer team Chti tegen 
en weer werd er gelijk gespeeld. Tegen St Omer werd er werd 
revanche genomen en deze maal werd de partij gewonnen. 
Een 5e plaats was het eindresultaat, en dat was niet slecht 
gezien we met een verjongde ploeg naar ginder waren ver-
trokken.

De paddel Internationaal 20-21 Augustus

Ploeg: Berten, Gunnar, Mattis, Sasja, Tim, Wouter

Doordat we in eerste instantie met veel spelers van de tweede 
ploeg dit tornooi gingen spelen, hadden we ons in tweede 
klasse ingeschreven. Door late afzeggingen hadden we bijna 
forfait moeten geven voor dit tornooi. Gelukkig was Gunnar 
hier redder in nood om met 5 te zijn, en Mattis op ‘t laatste 
moment ook nog van pukkelpop kwam aanwaaien. Zo konden 
we toch met een jongere ploeg aantreden.

http://www.kajakpolo-lokeren.be/
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De eerste match was het merkbaar dat we op dit weekend meer voor het plezier, dan voor de competitie 
gingen. Het nationaal damesteam van Engeland was wel uitgeslapen voor de eerste match van de dag. 
Er werd pijnlijk veel de lat getroffen waardoor er maar 1 maal gescoord werd, en de dames konden twee 
maal scoren. ‘t was even ontnuchterend om te verliezen tegen een damesteam, ook al is het het beste 
van de wereld.
Tegen de Nederlanders van Odyseus werd er beter gespeeld met een 3-3 gelijkstand als einduitslag. De 
ploeg van FOA had geen geluk,  nu kwamen de Lokeraars helemaal op gang, en was een 4-6 overwin-
ning de score op het blad. Tegen Saint-Omer was ook een gelijkstand het hoogst haalbare. Het resultaat 
in de poule had beter geweest hadden ze hun eerste partij beter gespeeld, nu stonden ze op een 3e 
plaats, dus moest er voor plaatsen in de middenmoot van 2e klasse gespeeld worden.
Alweer was de eerste match niet echt van hun beste niveau, tegen Avion werd er met 3-2 verloren. 
Volgende tegenstrever was een bekende, het Gentse Gekko. Er werd langs beide kanten vlot gescoord, 
maar Triton trok toch aan het langste eind met een 4-5 winst.
Na deze kleine poule was er nog 1 partij om te beslissen wie plaatsen 15 en 16 mocht invullen. En ‘t 
is een kleine wereld, want alweer kwamen we Gekko tegen. Deze waren er op gebrand om revanche 
te nemen, en dat lukte ze spijtig genoeg uitstekend. Gekko scoorde nog steeds even vlot, maar bij de 
Lokeraars lukte dat even niet. 5-1 was het verdikt. Een 16e plaats dus voor Triton, maar van de 30 ploe-
gen is dat nog geen al te slechte prestatie.

Ook het vermelden waard is dat het Belgische nationaal team niet slecht gepresteerd heeft met een 6e 
plaats in eerste klasse. Wij denken graag dat de inbreng van Tritonner Stijn hier voor iets tussen zit.

Ieper Internationaal 27-28 Augustus.

Ploeg: Berten, Nils, Sidi, Stijn DS, Tim, Wouter.

Het laatste internationale tornooi van ‘t jaar is traditiegetrouw in Ieper. Steeds een zwaar tornooi met ste-
vige ploegen. En dit jaar wouden we onszelf eens bewijzen in de eerste klasse.
We werden in de poule ingedeeld bij Meridian A, Michiel de Ruyter A, Oddyseus A en TNT.
Ondanks enkele sterke partijen, konden de Tritoners geen partijen winnen.

Dat betekent de volgende dag toch nog proberen de eer te redden in de verliezerspoule.
Hier werd er nog gewonnen tegen KNRS, en gelijk gespeeld tegen Mokka. Tegen de Fransen van Vern 
sur seiche werd er te weinig weerwerk geboden, en ook verloren. Hierdoor werden we 18e van de 20 
ploegen.

Wist je dat:
●	 Tim	en	Tom	een	goede	100	km	rondgepeddeld	hebben	op	de	Finse	meren.
●	 A	mijnen	erm...	‘t	meest	gebruikte	zinnetje	was	door	Triton	Lokeren,	en	iets	van	puchen.
●	 Wa	ne	mix,	toch	ook	redelijk	vaak	geroepen	geweest	is.
●	 De	tornooien	toch	altijd	feestjes	zijn
●	 De	barbecue	kwaliteiten	van	Pieter	en	Mattis	zelfs	in	regenweer	uitzonderlijk	te	noemen	zijn.
●	 Het	teamwerk	om	een	zeil	over	de	barbecue	en	tafel	te	spannen	ook	wel	een	pluim	verdienen.
●	 Pieter		door	werkgerelateerde	redenen	niet	kunnen	deelnemen	heeft	aan	het	EK.	Stijn	was	daaren	
 tegen wel paraat om de Belgische ploeg te vertegenwoordigen.
●	 Het	resultaat	van	de	Belgische	ploeg	op	het	EK	wel	wat	tegenviel.	Een	13e	plaats	was	het	hoogst		
 haalbare.


