
 

 

Beste leden en sympathisanten, 

 

Alweer een competitiejaartje meer op het palmares van Lokeren. We 

hebben nog twee internationale tornooien gespeeld, en de Belgische 

beker en competitie zitten er ook alweer op. 

 

We worden stilaan verwend, want we vonden dat de uitslag wel beter 

kon. Met een vijfde plaats voor de eerste ploeg in eerste klasse, zakken 

we wel een plaatsje. Maar we mogen niet vergeten dat we het met een 

vaste waarde, namelijk Pieter, minder stellen. Er zijn enkele ploegen 

(lees: de jonge gasten van Ieper, en MOKKA) in eerste klasse die boven 

zichzelf aan het uitgroeien zijn, dus dat maakt het er niet 

gemakkelijker op. En die (ouwe) rakkers van WKV, blijven even stevig 

als de Westvlaamse klei waaruit ze opgetrokken zijn. Hoewel daar toch 

enige corrosie aan de gang is. Ook niet te vergeten is het goede 

resultaat op het tornooi in Gent, waar we in de eerste helft van eerste 

klasse geland zijn, en we echt enkele zeer goede partijen gespeeld 

hebben, onder andere tegen het Engelse Meridian WIP. 

 

De tweede ploeg evenaart zijn resultaat van vorig jaar, en dit terwijl er 

sindsdien twee leden doorgegroeid zijn naar de eerste ploeg. Dus ook 

dit jaar de eerste plaats in derde klasse, en dus volgend jaar tweede 

klasse. En als kers op de taart: hun spelniveau stijgt zienderogen. Ik 

heb hun laatste wedstrijd gezien op het internationaal tornooi van 

Gent. Ik stond met open mond te kijken hoe goed die gasten 

speelden. Volgend jaar spelen ze volgens mij de tweede ronde 

volledig in tweede klasse. 

 

Onze derde ploeg had wat pech door het uitvallen van Ben in de 

laatste speeldag. Hierdoor hadden ze in de laatste rondes forfaits aan 

hun been, en werden ze laatste in de derde klasse. Maar zo komen ze 

volgend jaar tenminste in een klasse waar een jeugdploeg zich thuis 

voelt, en kan timmeren aan de toekomst van Triton. 

 

Iedereen kan voorlopig nog even genieten van de relatieve rust in de 

herfst, tot de winterstop in December. Dan is het vanaf januari weer 

alle hens aan dek voor de wintertrainingen. Hopelijk is er dan weer een 

enthousiaste bende die goedgemutst voor de dag komt. 

 

Nog veel leesplezier, 

 

Tim Denyft 

Gezellige nadagen 
Kalender Okt- Dec 

28/11/15: 1e Triton eetfestijn 

06/01/2016: Start wintertraining 

 

Trainingen gaan door op: 

Woensdag: 18u30-19u30: Jeugdkajak 

Woensdag: 19u30-21u: Competitietraining 

Woensdag: 18u30-19u30: Jeugdkajak 

Vrijdag: 19u30-21u: Competitietraining 

 

Trainingen gaan door op de zeilput H. 

Geestmolenstraat 

 

www.kajakpolo-lokeren.be  
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Op zondag 27 september werd in Turnhout het Belgische wedstrijdseizoen afgesloten met de Beker 

van België. Triton 1 was voltallig aanwezig. 

 

Het systeem voor de beker was vrij eenvoudig: geen poules, maar een systeem met 'brackets': zolang 

je blijft winnen blijf je in de winnersbracket en kan je in de finale terechtkomen. Van zodra je verliest 

zak je naar de 'losersbracket'. Het was dus duidelijk wat ons te doen stond! 

In de eerste wedstrijd hadden we TNT2 geloot, een ploeg uit 2de klasse. Triton mispakt zich aan deze 

goed samenspeelde jonge kerels: 1-0 voor Triton bij de rust. Harde woorden van kapitein Gunnar in de 

pauze en een 1-1 bij het starten van de 2de helft...slik! Triton krabt verder en haalt het met 5-3, maar 

het is geen wedstrijd om fier op te zijn. 

 

2de wedstrijd tegen IRWV start zowaar nog slechter voor Triton: in no time staan ze 0-3 achter. Het 

spelniveau van Triton betert naarmate de wedstrijd vordert, maar tegen de eindscore van 6-4 valt niets 

te doen. Plaats 5 blijft het hoogst haalbare. Met een 9-2 overwinning tegen TNT1 en een heel nipte 6-5 

overwinning tegen RKV speelt Triton uiteindelijk voor plek 5 tegen WKV. Een frustrerende 20 minuten 

later voor beide teams trekt WKV jammer genoeg aan het langste eind: 7-5. 6de plek dus. 

 

Volgend jaar doe we beter!? 

 

Berten 

 

De Belgische competitie bracht ons op de laatste twee speeldagen naar 

Turnhout en Roeselare.  

 

De eerste ploeg had de tweede speeldag enkele steken laten vallen, 

waardoor ze na Gekko op de zesde plaats stonden. Geen goed 

uitgangspunt, maar daar konden we moeilijk verhelpen. De derde 

speeldag was een stevige. Tegen ploegen als Gent, Mokka en Ieper is 

het zeer lastig punten te halen. En we werden ook overklast, waardoor 

we verder wegzakten op de ranking. We moesten uit ons kot komen de 

laatste speeldag, en deden wat van ons verwacht werd. Als leuk 

toemaatje, een triller tegen WKV die in ons voordeel uitdraaide met 5 

tegen 4. Ondanks die opsteker, konden we echter niet boven WKV 

wippen, en de 5e plaats was de onze. 

 

De tweede ploeg heeft op de derde speeldag enkele rake klappen 

uitgedeeld. Met monsterscores wonnen ze al hun wedstrijden. De 

tweede speeldag waren er al enkele lastigere matchen. Tegen Gekko 4 

wonnen ze nog met gemak, maar tegen Gekko 3 en AKKC werd het een 

pak lastiger, en verloren ze wat punten. De laatste match tegen de 

walen van Charleroi haalden ze nog eens hun klasse boven. Met deze 

winst was de tweede plaats in derde klasse verzekerd. 

 

Onze derde ploeg had haalbaardere ploegen dan in de eerste helft van 

het seizoen. Speeldag drie konden ze twee maal winnen, en werd er 

twee maal nipt verloren. De laatste speeldag was zoals vermeld in de 

inleiding vooral forfait door het uitvallen van Ben. Maar chapeau voor 

die gasten, want ook al lag de forfaitscore op voorhand al vast, toch 

speelden ze deze matchen nog mee. Dikke proficiat voor de strijdlust 

van de jonge en oudere gasten!  

Belgisch kampioenschap 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

Belgische Beker 
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De ouders van Kajakpoloclub Triton VZW te Lokeren hebben het initiatief genomen om geld in te 

zamelen teneinde clubmateriaal te kunnen aankopen. Gezien het meeste materiaal al ettelijke jaren 

oud is en het aantal leden stijgt, is er nood aan vervanging en uitbreiding van het sportmateriaal. 

Hoogdringend tijd dus om de clubkas te spijzen. Daarom wordt er op zaterdag 28 november voor de 

eerste keer een eetfestijn georganiseerd. Dit start vanaf 18.00 u en gaat door te in de refter van het 

Koninklijk Atheneum te Lokeren, Azalealaan 2 . 

 

Als je graag komt, kan je onderaan bij deze nieuwsbrief de nodige info vinden. Vergeet je niet in te 

schrijven voor 25 november, en nodig zeker vrienden en familie uit! 

 

Groetjes, 

Het feestcomité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wist je dat… 
 

 De eerste Telg bij Tim en Tessa geboren is. Tiesj was bijna twee maanden te vroeg, en woog maar 

1kg 450, maar komt nu lekker aan en is al verdubbeld in gewicht. 

 Dit een uitstekende binnenkopper zou zijn om te lachen met het toenemend gewicht van de papa, 

maar vermits deze de nieuwsbrief schrijft, doen we dat niet! 

 De nieuwsbriefschrijver zijn gevoelens nog maar eens gekrenkt waren toen bleek dat hij al 

kajakpolo speelt van voordat Kasper geboren was (awtsj, maar Pieter zit in hetzelfde schuitje). 

 Gunnar speelt vanaf volgend competitiejaar mee met de ploeg van Gent. We wensen hem veel 

(internationaal) succes met zijn nieuwe ploeg en hopen hem nog af en toe te verwelkomen op onze 

trainingen. 

 Ook Pieter kan het kajakken niet laten en peddelt momenteel lustig door in de US of A. Hij speelt 

momenteel polo in sit-on-top kajaks, maar hoopt voldoende middelen te vinden om een poloclub 

op te starten in Houston. Ook gaan er geruchten dat hij meespeelt met Austin in de Amerikaanse 

competitie. 

 We het allemaal geweldig vinden dat de ouders het schitterende initiatief namen om een eetfestijn 

te organiseren! En we er alles aan zullen doen om deze dag uitstekend te laten verlopen. Langs de 

weg nogmaals bedankt! 

 De Belgische beker dit jaar gewonnen is door enkele Hollanders. Dit ondanks het stevige tegenwerk 

van Gent en Ieper.  
 

Triton Eetfestijn 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

Ten voordele van de Lokerse kajakclub Triton 

Wij nodigen graag u, uw familie en vrienden uit op ons 1ste eetfestijn op zaterdag 

28 november 2015 in het Koninklijk Atheneum, Azalealaan 2 te Lokeren vanaf 18h. 

We organiseren een spaghettiavond en voorzien voor elk wat wils.   

Inschrijven kan uiterlijk tot woensdag 25 november 2015 met onderstaand 

strookje of via mail: tritoneetfestijn@hotmail.com        Betaling kan 

cash of via overschrijving op rekening: BE78 3631 5238 1986   met vermelding van 

naam en aantal personen.                De eetkaarten kunnen worden 

afgehaald aan de kassa. 

------------------------------------------------------------------------------------- 

De familie……………………………………………………………………………………………………………  

Adres:…………………………………………………………………………… tel.:…………………………… 

Schrijft in met ……… personen. 

…………X spaghetti bolognaise     = € 10 X ……… = €………… 

…………X macaroni met hesp en kaas    = € 10 X ……… = €………… 

…………X vegetarische spaghetti    = € 10 X ……… = €………… 

…………X croque monsieur met groentjes    = € 6   X ……… = €………… 

…………X spaghetti bolognaise  à volonté   = € 13 X ……… = €………… 

…………X macaroni met hesp en kaas à volonté  = € 13 X ……… = €………… 

…………X vegetarische spaghetti à volonté  = € 13 X ……… = €………… 

…………X kinderportie spaghetti bolognaise  = € 6   X ……… = €………… 

…………X kinderportie macaroni met hesp en kaas = € 6   X ……… = €………… 

…………X kinderportie vegetarische spaghetti  = € 6   X ……… = €………… 

…………X kinderportie croque monsieur met groentjes= € 4   X ……… = €………… 

              Totaal: € …………………… 

Met dank voor uw steun! 

Triton eetfestijn 
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