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September 2015
Wedstrijdagenda
Datum
September
6
20
20
26
Oktober
4
11
17
18
30 Okt-1 Nov.

Wedstrijd

Zwembad

Bijzonderheden

Zaanse Sprintkampioenschappen
WZ&PC Limietwedstrijd
Boeiertrofee deel 1
Zuyderzee Master Circuit deel 1

Zaandam
Purmerend
N.-Scharwoude
Kampen

Aanschrijving verstuurd

Competitie deel 1
MiniorenCircuit deel 1
Zuyderzee Master Circuit deel 2
ZV de Zaan LAC/Limietwedstrijd
ONK Korte Baan

Purmerend
Purmerend
Emmeloord
Zaandam
Tilburg

Verplicht

Limieten
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Nieuws
Van het bestuur & technische commissie
Website
Zoals jullie wellicht hebben gezien is de website van Zeemacht vernieuwd maar is onze
afdelingspagina nog niet bijgewerkt, mede omdat wij als afdeling nog geen toegang hebben
tot de nieuwe website. Daarom volgt hier nog even de gegevens van de belangrijkste
contactpersonen binnen onze afdeling:
Naam
Gini Mosch
Jos Mosch
Cora vd Brink
Arina Veenstra
Monique Tesselaar
Johan Wijnker
Stefan Schouten
Ruud Veenstra
Michael Bes
Gerrit v Roon
Tessa Mosch
Suzanne Mosch
Wendy vd Kruk
Ellen Hopmans
Marianne Bakker
Tim Barrett

Functie
Voorzitter
Bestuurslid
Tech. Commissie
Tech. Commissie
Tech. Commissie
Webmaster
Nieuwsbrief
PR
Trainer
Trainer
Trainer
Trainer
Trainer
Trainer
Trainer
Trainer

Telefoon
0223-615505
0223-615505
0223-623963
0223-643651
0223-647844
0223-642844
0223-643651
06-27005672
0223-634032
0223-615505
0223-615505
0223-646138
0223-642844
06-21244596
0223-647844

E-mail
wedstrijdzwemmen@zeemacht.nl
wedstrijdzwemmen@zeemacht.nl
coravandenbrink@planet.nl
veenstra.arina@gmail.com
m.tesselaar@kpnplanet.nl
johan@wijnker.eu
ellenstefan@quicknet.nl
veenstra.ruud@gmail.com
bessieboy@hotmail.com
gh.vanroon@gmail.com
wedstrijdzwemmen@zeemacht.nl
wedstrijdzwemmen@zeemacht.nl
laan_80@hotmail.com
ellenstefan@quicknet.nl
mariannebakker_@hotmail.com
tim.barrett@kpnplanet.nl

Verdeling zwemuren
De afgelopen weken heeft het bestuur met regelmaat aan tafel gezeten met het
hoofdbestuur. Insteek van de gespreken was de verdeling van het zwemwater tussen
wedstrijdzwemmen en elementair zwemmen. Bij elementair is namelijk een wachtlijst van
een half jaar welke men weg wilt werken.
Inleveren van trainingsuren is voor onze afdeling eigenlijk iets waar we niet op zitten te
wachten. In mei zijn we met het hoofdbestuur overeengekomen dat we de
zaterdagochtend training van 6.30 en 8.00 uur zouden laten vervallen waardoor wij een
grote bijdrage leverde op de bezuinigingen. Dit betekende wel dat we een training van
anderhalf uur opgaven. Om de afdeling elementair even wat meer badwater te geven
hebben we nu op dinsdagavond tussen 18.00 en 19.00 uur maar één baan en het tweede
uur op de vrijdag tussen 18.00 en 19.00 komt in zijn geheel te vervallen. Maar we hebben
voorlopig wel de zaterdagochtendtraining tussen 6.30 en 8.00 uur weer terug. In november
gaan we weer met elementair en het hoofdbestuur in gesprek om één en ander te
evalueren zoals het dan gaat.
Even verderop in het Waterspetje staat de baanindeling voor de komende maanden.
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Open dagen bij MSV Zeemacht
Op 12 en 13 september zijn er Open Dagen bij MSV Zeemacht in sporthal De Brug, J.A.
Prinsstraat 36 in Den Helder. Doel van deze dagen is om nieuwe leden aan te trekken. Bijna
alle afdelingen van Zeemacht geven een demonstratie en wij van de afdeling
wedstrijdzwemmen gaan er ook aan meedoen. Omdat sporthal De Brug geen zwembad
heeft gaan we een droogtraining geven.
Als je mee wilt doen met deze droogtraining en hem ook volgt op de maandag- en/of de
vrijdagtraining moet je dat even doorgeven via waterspetje@ziggo.nl.We hebben besloten
om alleen op zaterdag 12 september mee te doen met de Open Dagen. Meer informatie
over de Open Dagen volgt nog.
Officials gezocht
Voor zwemwedstrijden zijn er altijd veel officials nodig, vooral tijdwaarnemers. Als club zijn
wij verplicht een aantal tijdwaarnemers per wedstrijd te leveren, anders mogen onze
zwemmers niet meedoen. Gelukkig hebben wij een aantal ouders die altijd bereid zijn om
als official op te treden maar dit zijn maar een beperkt aantal. Vooral bij de minioren
(geboortejaar 2008-2004) zijn wij op zoek naar ouders die tijdwaarnemer willen worden en
het zo mogelijk maken dat onze minioren aan wedstrijden kunnen meedoen.
In oktober/november zullen er dit jaar weer 2
cursussen tijdwaarnemer 4 van start gaan. De
cursus bestaat uit 4 bijeenkomsten en 1
mondelinge examen. De cursussen worden ‘savonds gehouden in Beverwijk (28 oktober, 4,
11 en 18 november 2015) en in Hoorn (29
oktober, 5, 12 en 19 november 2015).
Het zou leuk zijn als er meerdere ouders zich willen opgeven voor deze cursus. Als je meer
wil weten, vraag dan aan een van onze officials (Stefan, Anton, Monica, Esther, Jos, Gini,
Henk, Johan, Sylvia) hoe leuk het is om op deze manier bij de zwemwedstrijden van je kind
betrokken te zijn. Meer informatie is hier te downloaden. Opgeven kan door een mailtje te
sturen naar: wedstrijdzwemmen@zeemacht.nl.

Van de trainers
Zwemcompetitie
Zoals de meesten van jullie weten is het verplicht om, als je
aangeschreven wordt, mee te doen met de wedstrijden om de KNZB
Zwemcompetitie. Dit omdat je voor punten voor de club zwemt en wij
elke punt/seconde hard nodig hebben in de landelijke C competitie.
Daarom het verzoek nu al deze datums in je kalender te zetten:
Zondag 4 Oktober 2015
Zondag 14 November 2015

Zondag 17 Januari 2016
Zondag 6 Maart 2016
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Aangepast baanindeling trainingen seizoen 2015-2016
Niet iedereen is nog bij alle trainingen verschenen waar ze voor uitgenodigd zijn. Daarom
nogmaals de aangepaste baanindeling van de trainingen voor de komende maanden. Op
de dag en tijd waar een 1 staat, mag je trainen.
Naam
Henk Knoll
Marianne Maerschalk
Annette van Dok
Iris vd Meij
Lucienne Groenendijk
Saskia Verijzer
Michael Bes
Erwin van Boheemen
Gerben Rozie
Tessa Mosch
Suzanne Mosch
Christiaan Zwaal
Desiree Veenstra
Brandon Salas
Kyra Wijnker
Jordi de Nijs
Vitken Vader
Jet Kleine
Suzanne vd Brink
Anouk van der Kruk
Tim Ordelmans
Simone Anvelink
Sanne Rotteveel
Jeroen van Heezick
Boyd Wijkman
Jairo Kauwoh
Amber van der Kruk
Twan Hendriksen
Josephine Lambers
Kyra Weseman
Lukas Laufenberg
Léon Koning
Mees Minneboo
Melissa Lont
Mathijn Brink
Kay Wijkman
Liam Weseman
Marco v/d Wulp
Raphaella Nelissen
Michael vd Wal
Collin Schouten
Jay Nels
Quinty vd Linden
Britt Launspach
Lara Smits
Andy Eugelink
Malika Brink
Emma Riemers
Nicole Nelissen
Mike Kloth
Eric van Heezick
Thijmen van Boheemen
Daphne Stam
Jasper den Hertog
Lindsey vd Wal
Lucas Schipper
Kyara vd Linden
Ceylin Heemskerk
Pascale Goed

Maandag
18.00-19.00

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Dinsdag
05.30-06:30
1
1
1

Dinsdag
17.00-18.00

Dinsdag
Woensdag Donderdag Donderdag
18.00-19.00 18.00-19.00 05.30-06.30 17.00-18.00
1
1
1

Donderdag
18.00-19.00

1

1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

1
1

1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1

Vrijdag
17.00-18.00

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Zaterdag
6:30-8:00
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1

1

1

1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1

1

1

1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1

1
1

1
1
1
1
1
1

1

1

1
1
1
1

1

1
1
1
1
1

1

1

1

1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1

1

1
1
1
1

1
1
1

1

1
1

1

1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

Zaterdag
08.00-09.00

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1

1

1
1
1
1
1
1

1
1
1

1
1

1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Amber in de Nederlandse paralympische jeugdselectie

Bondscoach Mark Faber maakte op maandag 27 Juli de nieuwe nationale selecties bekend
van de paralympische zwemmers (Persbericht KNZB). Tot onze grote vreugde is Amber van
der Kruk uitgenodigd om stage te lopen bij de Nederlandse Paralympische junioren-jeugd
selectie. Een fantastische prestatie van Amber en wij wensen haar veel succes!

Inge de Bruijn bij Kim op bezoek!

Zoals velen van jullie weten is Kim Jansen ernstig ziek. Onlangs heeft ze een zware operatie
ondergaan in het AMC en zal ze nog een aantal maanden behandeld moeten worden. Tot
haar grote verrassing kreeg zij hoog bezoek in het ziekenhuis. Niemand minder dan
Olympisch kampioene Inge de Bruijn kwam op bezoek bij Kim om haar een hart onder de
riem te steken. Ze had haar Olympische medailles meegenomen en om de nek van Kim
gehangen. Een fantastische actie!

Gerben voltooit zwemtocht Den Helder-Texel

Mede dankzij het sponsorgeld verzamelt door de
kinderen van de zaterdagochtend training kon
Gerben meedoen aan de zware zwemtocht van Den
Helder naar Texel. Dit keer eindigde Gerben als 4e in
een knappe tijd van 43 minuten en 6 seconden.
Maar het belangrijkste was dat er maar liefst meer
dan 34,000 euro is opgehaald voor de stichting
Spieren voor Spieren!

Zeemacht BBQ groot succes

Het zwemseizoen werd dit keer goed gestart met de traditionele Zeemacht BBQ. Er was
weer (heel) veel te eten & te drinken in de grote loods aan de Helderse Haven. Grote dank
aan Wendy vd Kruk en familie voor het uitstekend organiseren van deze BBQ en de
verschillende mensen die ‘s-ochtends bij de voorbereiding en ’s-avonds bij de opruiming
hebben geholpen. Verder was er ook de loterij waar weer een fors geldbedrag werd
binnengehaald voor de afdeling. Hiervan wordt 100 euro gebruikt als sponsoring van
Annette die binnenkort de Amsterdam City Swim doet ten bate van de ALS stichting. De
thuisblijvers kunnen hier zien wat ze hebben gemist.

De volgende sponsors worden bedankt voor het ter beschikking stellen van de mooie
prijzen: Reus Sport, Reus Kapsalon, SportEmotion, Bike Store, Bruna Bonte, Nuijens
Bloemen, Fantasy Bloemen, DA drogist Verberne, Ocean City, Robsport met Speedo,
ouders van Zeemacht, en last but not least Scheffer Witgoed voor de mooie hoofdprijs.

Nieuwsbrief MSV Zeemacht Wedstrijdzwemmen

DEEN Jeugdsponsoractie

Zoals vermeld in het laatste Waterspetje van het seizoen is
Zeemacht Wedstrijdzwemmen uitgekozen om mee te doen
aan de DEEN Jeugdsponsoractie. Vanaf begin September
t/m 17 Oktober zal deze actie gedurende 6 weken
plaatsvinden in de DEEN supermarkt in winkelcentrum De
Riepel in Julianadorp. Tijdens de actieweken krijgen klanten
van de DEEN bij iedere €15,- aan boodschappen én bij actieproducten een actiekaart
voorzien van een sponsormunt. Aan de binnenzijde van de actiekaart staat welk voordeel
de klant heeft gewonnen. De sponsormunten kunnen in de koker worden gestopt van vier
verschillende clubs (Julianadorp Handbal Club, Budocentrum Julianadorp, Tennis Vereniging
Julianadorp en Zeemacht wedstrijdzwemmen) en van het Jeugdsportfonds. Hoe meer
sponsormunten in onze koker zit, hoe meer geld wij krijgen! Spoor dus alvast al je vrienden
en familieleden die bij de DEEN in Julianadorp boodschappen doen aan om in
September/Oktober hun sponsormunten in onze koker te doen.
Tijdens de actieweken mogen wij een zaterdag langskomen bij de supermarkt om onze club
te adverteren en klanten aan te sporen hun munten in onze koker te doen. We zijn van plan
om dan met een groep zwemmers droogtrainingen te doen op leuke muziek en daarbij het
publiek uitnodigen om mee te doen. Ook zullen er video’s worden vertoond van
zwemwedstrijden en folders worden uitgedeeld. Hiermee willen wij zoveel mogelijk klanten
aanmoedigen om hun sponsormunten in onze koker te doen.

Sponsorwerving

Naast de DEEN sponsoractie is Zeemacht wedstrijdzwemmen ook begonnen met het
werven van sponsors. Bij het ontbijt op de laatste trainingsochtend is een sponsorbrochure
uitgedeeld waarmee wij sponsors gaan proberen te werven. Deze brochure is hier te
downloaden. Je kan ook een professionele gedrukte versie krijgen bij Ellen of Stefan of door
een mailtje te sturen naar ellenstefan@quicknet.nl. Er zijn verschillende categorieën
sponsors waarbij wij de leden vooral vragen om op zoek te gaan naar sponsors in de
categorie ‘Vrienden van Zeemacht’. Voor een bedrag van 25 euro kunnen vrienden en
familie onze afdeling steunen. Hiervoor krijgen zij maandelijks onze nieuwsbrief, een
vermelding in het laatste Waterspetje en een aparte sponsornieuwsbrief. Laat ze het
sponsorformulier invullen (hier te downloaden) en geef dit, met de 25 euro, aan Jos Mosch
of aan een van de trainers. De eerste sponsors zijn al binnen maar we kunnen er nog veel
meer gebruiken.
Mocht jullie ook geïnteresseerde bedrijven en ondernemers weten voor de andere
sponsorcategorieën, laat het ons dan vooral weten! Sponsoren door bedrijven kan al vanaf
75 euro en onze afdeling is er zeer mee geholpen.
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Winkelcentrum De Riepel
Dagelijks geopend,
Ook op zondag
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Wedstrijdverslagen

Speedo Fast Water Meet

De allerlaatste wedstrijd van het afgelopen seizoen
was de Speedo Fast Water Meet in Amsterdam
waar een bescheiden Zeemacht delegatie uitkwam
in deze sterk bezette wedstrijd. De wedstrijd begon
met een spetterende 50 vrije slag waar er dikke PRs
waren voor Anouk (-0.5 sec, ONK limiet en goed
voor een finaleplaats), Suzanne (-0.7 sec), Kyra (-0.1
sec), Sanne (-0.7 sec), Simone (-0.1 sec) en Amber (0.8 sec). Op de 50 vlinder zwom Jairo een PR (-0.3
sec). Er werd tussendoor ook nog een 4x50 wissel
estafette gezwommen waarbij de Zeemacht dames
(Suzanne, Anouk, Jet en Simone) met overmacht
wonnen in een nieuw clubrecord.
Hierna kwamen de langere nummers aan bod. Boyd knalde maar liefst 2 seconden af van
zijn PR op de 100 rug. Op de 200 rug zwom Anouk 3 seconden van haar PR af. Op de 200
school zwom Jairo 2.5 seconden eraf, wat al goed lijkt voor het NJJK limiet van volgend jaar.
Tevens zwom hij een clubrecord op de 50 tussentijd en de 200 eindtijd. Op de 100 vrij
zwom Boyd wederom een knappe PR: dit keer ging er 2.5 seconden vanaf waarbij hij nog
maar 1 seconde van de magische 1 minuut grens afzit. Op de 200 vrij ging Anouk weer hard
en zwom 3 seconden af van haar PR, dik onder de ONK limiet en een nieuw clubrecord. Op
dezelfde afstand zwom Simone een halve seconde eraf van haar PR, weer wat verder onder
het NJJK limiet, en Jet zwom 2 seconden van haar PR af. Ook Kyra (-1.5 sec) en Amber (-1
sec) zwommen PRs op deze afstand. Op de 100 vlinder zwom Kyra wederom een PR (-1.5
sec) en zwom Chris nog een PR op de 200 wissel (-1.5 sec). Tenslotte kwam Anouk nog uit
op de finale 50 vrij waar ze een fraaie 7e plek bemachtigde.
Een prachtige afsluiting van het zwemseizoen en veel beloftes voor het nieuwe seizoen!

Open Water wedstrijden

Enkele van onze zwemmers doen ook mee aan
zogenaamde Open Water wedstrijden,
zwemwedstrijden over een lange afstand die
gedurende de zomer in havens, meren, kanalen en
rivieren plaatsvinden. En dat was niet zonder succes.
Bij de wedstrijd op de Bosbaan (18 Juli) werd Simone
7e op de 2000 school terwijl Jairo de 1000 school won
en 5e werd op de 2000 vrij. De volgende dag won
Jairo de 500 school bij de open water wedstrijd op ’t Y
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(Amsterdam) en werd hij 4e op de 1500 vrij. De
dichtstbijzijnde wedstrijd is die van Oude Veer in
de haven van Anna Paulowna (25 Juli) die ondanks
het slechte weer toch nog voor een groot deel kon
worden gezwommen. Op de 1500 vrij werd Simone
3e en Jet 4e. Op de 1000 vrij eindigde Jairo als 2e.
Op de 3000 school behaalde Simone een 3e plaats.
Bij het Huizer Gooimeerrace (16 Augustus) werd
Simone 4e op de 2000 school en Jairo 1e op de
1000 school. Op de vrije slag eindigde Simone als
e
6 op de 1000 meter afstand. Op 23 Augustus werd de Ter Rede Van Hoorn wedstrijd
gehouden in Hoorn. Simone eindigde als 4e op de 1000 vrij en 3e op de 2000 school terwijl
Jairo als 4e eindigde op de 1000 vrij en 1e werd op de 500 school. Puike prestaties van onze
open water zwemmers!

Eurogames in Stockholm

Tijdens de vakantie is onze master Annette van Dok fanatiek blijven doortrainen omdat zij
van 4-7 Augustus mee ging doen met de Eurogames in Stockholm. En die deelname was
niet zonder succes: ze behaalde maar liefst 4 gouden medailles! Op de 100 en 200 meter
rugslag, de 200 meter vlinderslag en de 400 meter wisselslag eindigde zij als eerste.
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Verjaardagskalender
Dinsdag 1 September

Kyra Wijnker

Donderdag 3 September

Nicole Nelissen

Donderdag 3 September

Kyara vd Linden

Zondag 13 September

Saskia Verijzer-Sleking

Woensdag 23 September

Liam Wesemann

Dinsdag 29 September

Sanne Rotteveel

Woensdag 30 September

Lukas Laufenberg

Deadline volgende Waterspetjes
24 September 2015
29 Oktober 2015
26 November 2015
24 December 2015
Mededelingen, verslagen en leuke foto’s voor de nieuwsbrief sturen naar:
ellenstefan@quicknet.nl
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Zeemachtpuzzel
Start bij de rode pijl en vind de weg naar de gouden medaille!

