
 
 
 

Triathlon Jaarverslag 2016 

Jaarverslag 2016 Oceanus Triathloncommissie (Oceanus Triathlon 

Team) 
 
In 2016 ging de triathloncommissie verder op de weg die het vernieuwde bestuur in 2010 in is 
geslagen. De missie blijft: “Als team genieten van duursportprestaties op elk niveau”. Het unieke is 
de verscheidenheid in prestatieniveau en leeftijd binnen het team.  

 
Bezetting Triathloncommissie 
Adrie Berk   Voorzitter Triathlon commissie / Bestuurslid Oceanus  
Jeroen Hijstek   Secretaris Intern / Atleten vertegenwoordiger 
Bert Ooms   Penningmeester  
Frans van Heteren  Coördinator training en wedstrijden senioren   

Diana van Diemen  Activiteiten / clubkleding / atleten vertegenwoordiger 
Ton Kleijberg   Jeugdactiviteiten / sponsorwerving en relatiebeheer / Media 
Marcel Krijtenberg  Sponsorwerving en relatiebeheer 

 
In 2016 zijn wij vijf maal bij elkaar gekomen om de lijnen uit te zetten. 
De verschillende werkgroepen kwamen formeel en informeel meerdere keren bij elkaar. 
 

Trainersstaf 
De trainingen werden verzorgd door: 

Zwemmen jeugd  John Heijsteeg en Ton Kleijberg en ouders bij toerbeurt 

  senioren Jan van de Meer 

    buitenzwemmen : Frans van Heteren (woensdag) en Jan van de 

Meer     (zaterdag)  

Lopen  jeugd  John Heijsteeg, Ton Kleijberg en ouders bij toerbeurt 

  senioren Frans van Heteren 

Fietsen  jeugd  John Heijsteeg Ton Kleijberg, Peter van Bunningen 

  senioren Cock Fangmann   

 

Sponsoren 

Voor 2014 t/m 2016 hebben wij de volgende sponsoren aan ons weten te binden; 

- Bowers & Wilkins (Hifi luidsprekers) Hoofdsponsor 

- Schiedon (schoenspecialist) Sponsor 

- Gorter Logistiek BV (verhuizingen) Sponsor 

- Mixt Creations (kamerplanten) Sponsor 
- van der Luit (groenbeheer) Sponsor 
 
De namen van de hoofdsponsor en sponsoren staan vermeld op de kleding evenals de 
Fietskledingspecialist waar wij de kleding betrekken. 
 

De Jeugdsponsoren (enthousiaste ouders van jeugd leden) sponsoren specifieke jeugd activiteiten.  
 
 
Clubkampioenschappen 



 
 
 

Triathlon Jaarverslag 2016 

Voor de jeugd werd er een 6 wedstrijden voor de clubkampioenschap georganiseerd. 
 

Sportieve hoogtepunten: 
 
In 2016 werd er door het Oceanus triathlon team deel genomen onder de naam  zsc Oceanus 
Aalsmeer in drie team competities: 
 

- Het Eredivisie heren team werd 13e van de totaal 17 deelnemende teams na totaal 5 
teamwedstrijden 

- Het Tweede divisie heren team bestaande uit de oudste junioren en veteranen 19e  en 
laatste door diverse omstandigheden, met degradatie naar de derde divisie als gevolg. 

- Het Tweede divisie dames team werd knap tweede en promoveerde naar de eerste 
divisie. 

 
Voor de jeugd werd er een club competitie gehouden met verschillende triathlon gerelateerde 
onderlinge wedstrijden. 

 
Individueel waren er grote Aalsmeerse afvaardigingen bij: 
de kwart triathlons van :   Amsterdam 
     Veenendaal 
     Weesp 
bij de halve triathlons van :  Nieuwkoop 
     Leiderdorp 

     Almere 
En bij de Ironman hele triathlon in Maastricht 
 
waren veel Oceanus triathlon teamleden als deelnemer of toeschouwer aanwezig. 
 
 

Overige activiteiten : 
 
- Rond Hemelvaardag werd het traditionele  “Ardennen weekeinde” gehouden, georganiseerd 

door Cock en Annika Fangmann. Dit keer in Vijlen Zuid Limburg 

- Op 29 juni werd de Poeloversteek gehouden (als onderdeel van de Aalsmeerse waterweek) 
voor Oceanus leden, georganiseerd door Frans van Heteren. Met dit keer verplicht een 
zogenaamde zwemboei. 

- Op 10 december werd er in de Beach een jaarafsluiting gehouden, met een onderling 
volleybal toernooi en de prijsuitreiking van de (jeugd)clubkampioenschappen 

 
 

 
 


