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April 2016
Wedstrijdagenda
Datum
April
6/10
10
17
17
17
23
24
24
30
Mei
1
5/8
14/16
28/29

Wedstrijd

Zwembad

Swimcup/ONK
Boeier deel 5
Zuyderzee Master Circuit deel 8
Lange Afstand Circuit
DES Limietwedstrijd
DZ&PC Limietwedstrijd
Miniorencircuit, deel 5
Zuyderzee Master Circuit deel 9
DAW limietwedstrijd

Eindhoven
Purmerend
Alkmaar
Leeuwarden
Den Haag
Drachten
Alkmaar
Grootebroek
Alkmaar

MSV Zeemacht Juttercup
ONK Masters lange baan
Pinkstertoernooi
Regio Kampioenschappen

Den Helder
Eindhoven
Purmerend
Alkmaar

Bijzonderheden

aanschrijving verstuurd
aanschrijving verstuurd
aanschrijving verstuurd
aanschrijving verstuurd
aanschrijving verstuurd

Nieuwsbrief MSV Zeemacht Wedstrijdzwemmen

Nieuws
Van het bestuur & technische commissie
In memoriam Gerrit van Roon
Op zaterdag 5 maart 2016, ontvingen wij het trieste bericht dat Meneer van Roon, in bijzijn
van zijn familie, is overleden op 87-jarige leeftijd.
Meneer van Roon is binnen de afdeling wedstrijdzwemmen van MSV Zeemacht een begrip.
Toen zijn kleinzoon Gerben in 1999 op wedstrijdzwemmen ging begon het trainersbloed bij
van Roon weer te borrelen. Al snel stond hij weer langs de badrand om de zwemmers
training te geven. Later kwam ook kleinzoon Twan op zwemmen. Het training geven heeft
hij gedaan tot februari/maart 2015. Hij gaf dan wel niet actief training maar vond het
prettig om in het zwembad te zijn. Tijdens de laatste Boeierwedstrijd in het Heersdiep op
29 november 2015 zat hij als een prins op zijn troon naast de elektronische tijdwaarneming
de verrichtingen van de zwemmers te bekijken. Op 5 december was hij nog bij de
Sinterklaas viering in het zwembad. Dit was de laatste keer dat hij in het zwembad was. In
het nieuwe zwembad heeft hij niet veel meters afgelegd maar in de oude Schots heeft hij
kilometers gelopen langs de badrand.
De familie en de zwemvereniging zijn een kanjer verloren.
Onze condoleances gaan uit naar de familie.
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Van de trainers
Trainingen in de Meivakantie
Ook in de Meivakantie trainen wij gewoon weer lekker door behalve op
woensdag 27 April (Koningsdag), donderdag 5 Mei (Hemelvaart) en
maandag 16 Mei (Pinksteren). De laatste training van het seizoen zal op
vrijdag 15 Juli zijn. We beginnen weer op maandag 29 Augustus.

ONK deelnemers

Van 6 t/m 10 April is de Open Nederlandse Kampioenschappen Lange Baan die sinds enkele
jaren wordt gehouden tijdens de Swimcup in Eindhoven. Hier zullen vier zwemmers voor
Zeemacht de eer hoog houden: Christiaan Zwaal, Anouk vd Kruk, Amber vd Kruk en Jordi de
Nijs. De wedstrijduitslag is live te volgen op livetiming.knzb.nl. Wij wensen onze toppers
veel succes!

Succesvolle narcissenactie

De afgelopen weken hebben vele zwemmers en ouders
meegeholpen om de potten narcissen te verkopen. Dat is
goed gelukt want in totaal hebben wij meer dan 600 potten
verkocht! De topverkoper was Lindsey vd Wal met maar
liefst 120 potten en daarmee de winnaar van de sporttas.
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Nieuwe officials

Kees Goed is met goed gevolg beoordeeld voor tijdwaarnemer 4 bij de laatste
miniorenwedstrijd. Gefeliciteerd! Tevens volgt Jeroen Stam (vader van Daphne) nu de
cursus voor tijdwaarnemer 4 en zal hij op 2 April zijn examen doen. Alvast veel succes
gewenst!

MSV Zeemacht Juttercup

Nog maar een maandje wachten en onze eigen Juttercup
wedstrijd is in onze thuisbad. Binnenkort gaat de
aanschrijving de deur uit en de medailles staan al klaar. Goed
nieuws is dat naast sponsoring van de DEEN
Jeugdsponsoractie nu ook de Rabobank Kop van NoordHolland heeft besloten de Juttercup te sponsoren! Wij
danken de Rabobank voor hun ondersteuning.

Parade der limieten!

De kampioenschappen komen er weer aan en het is
dus weer eens tijd om te kijken hoe het met de
limietenjacht staat. Let op, dit is onder voorbehoud!
Je kan de limiettijden terugvinden op de diverse
websites (www.knzb.nl, www.jaargangfinale.nl) en
je eigen tijden op www.swimrankings.net.
NJJK limieten:
Amber vd Kruk:
Jairo Kauwoh:
Boyd Wijkman:
Jordi de Nijs:

50, 100, 200&400 vrij, 50&100
rug, 50&100 school, 200 wissel.
100&200 school, 400 wissel.
200 rug, 100 vrij.
50 vlinder.

Jaargangfinale richttijden:
Emma Riemers: 100, 200&400 vrij, 100 rug, 100 vlinder.
Collin Schouten: 200&400 vrij, 100 rug, 100 vlinder, 200 wissel.
Michael vd Wal: 100&200 vrij, 100 rug.
A-kring limieten:
Simone Anvelink: 50,100,200,400&800 vrij, 50,100& 200 vlinder, 200&400 wissel, 100
rug.
Michael Bes:
50&100 vlinder, 50 school, 200 school.
Suzanne vd Brink: 50,100&200 rug, 200&400 wissel, 50,100&200 vrij, 100&200 school, 50
vlinder.
Jairo Kauwoh:
50,100&200 school, 50,100, 200&400 vrij, 200&400 wissel, 50&100
vlinder, 100&200 rug.
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50,100,200&400 vrij, 50,100&200 rug, 200&400 wissel, 50&100 vlinder.
50,100,200&400 vrij, 50,100&200 rug, 200 wissel, 50,100&200 school,
50 vlinder.
Suzanne Mosch: 50,100, 200&400 vrij, 50, 100& 200 rug, 200 wissel, 50&100 vlinder.
Tessa Mosch:
50,100&200 rug, 200 wissel, 50,100&200 vrij, 50,100&200 school,50
vlinder.
Jordi de Nijs:
50,100&200 school, 50,100, 200&400 vrij, 50&200 rug, 50&100 vlinder,
200 wissel.
Lara Smits:
50 vrij, 50&100 rug.
Rian Visser:
50,100&200 school, 50,100 vrij, 200 wissel, 50 vlinder.
Kyra Wesemann: 50,100&200 rug, 200&400 wissel, 50, 100&200 vrij.
Boyd Wijkman: 50, 100 school, 50,100,200&400 vrij, 200&400 wissel, 50,100& 200 rug,
50 vlinder.
Kay Wijkman:
50,100&200 school, 50,100&200 vrij, 200 wissel, 100 rug.
Kyra Wijnker:
50&100 vrij, 100 rug, 50 vlinder.
Marco vd Wulp: 50,100&200 rug, 100&200 vrij, 50&200 vlinder.
Christiaan Zwaal: 50, 100&200 school, 50,100,200&400 vrij, 50 rug, 50,100&200 vlinder,
200 wissel.
Jet Kleine:
Anouk vd Kruk:

B-kring limieten:
Simone Anvelink: 50&200 rug, 50&100&200 school.
Michael Bes:
50&100 vrij, 100 school, 200 wissel.
Erwin v Boheemen:50 rug, 50&100 vrij, 50 school, 50 vlinder,
200 wissel.
Suzanne vd Brink: 100 vlinder, 50 school.
Jairo Kauwoh:
50 rug.
Jet Kleine:
100 school.
Josephine Lambers:50,100&200 vrij, 50,100&200 school,
50&100 rug.
Quinty vd Linden: 200 school.
Suzanne Mosch: 50&100 school.
Raphaella Nelissen: 50,100&200 rug, 200 wissel, 50,100&200 school, 200 vrij.
Sanne Rotteveel: 50,100&200 vrij, 200 wissel, 50&100 school.
Gerben Rozie:
50&100 school, 50,100&400 vrij, 50 rug, 50&100 vlinder, 200 wissel.
Twan Rozie:
50 rug.
Lara Smits:
100 vrij, 200 rug, 50,100&200 school.
Desiree Veenstra: 200 wissel, 50,100&200 vrij, 100&200 school.
Kyra Wesemann: 400 vrij, 50,100&200 school, 50 vlinder, 400 wissel.
Liam Wesemann: 200 school.
Boyd Wijkman: 200 school.
Kay Wijkman:
50 rug, 400 vrij, 200 rug.
Kyra Wijnker:
50,200 rug, 200 wissel, 50,100&200 school, 200 vrij.
Marco vd Wulp: 50,100&200 school,50&400 vrij, 100 vlinder, 200 wissel.
Christiaan Zwaal: 200 rug.
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Vriendjes- en vriendinnetjestraining groot succes!
In de voorjaarsvakantie op 1 Maart hadden de trainers een speciale trainingsuur: alle
minioren waren welkom en ze mochten allemaal een vriendje of vriendinnetje meenemen.
Er kwamen maar liefst 35 kinderen opdagen! Iedere zwemmer mocht met zijn vriendje of

vriendinnetje de oefeningen doen die Ellen, Marianne, Kyra en Richard geduldig uitlegde.
Tussendoor werd er gestopt voor wat limonade en een snoepje. De training eindigde met
een grote estafette en tenslotte mocht iedereen van de hoge duikplank afspringen. Als
bonus kreeg iedereen nog een zakje met wat lekkers en leuks mee.
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Wedstrijdverslagen

Speedo Talent Cup

Bij de Speedo Talent Cup in Amsterdam kwamen onze topjunioren (en twee minioren) uit in
een sterk deelnemersveld op de lange baan. Bij deze drukbezochte wedstrijd waren ze
bijzonder succesvol: er waren NJJK limieten voor Boyd op de 100 meter vrije slag en voor
Jordi op de 50 meter vlinderslag. Verder waren er in totaal 5 finaleplaatsen. Deze finales
gingen over 50 meter waarna de beste drie nog eens een 50 meter race moesten
zwemmen. Nadat de rook was opgetrokken had Zeemacht 3 medailles behaald: een
bronzen medaille voor Boyd op de vrije slag, een bronzen medaille voor Jordi op de
vlinderslag en een zilveren medaille voor Jairo op de schoolslag.

Ook de rest van de zwemploeg presteerde uitstekend met vele persoonlijke records. Voor
een aantal was het alweer bijna een jaar geleden dat ze op de lange baan zwommen en dus
vlogen de secondes eraf. Zo zwom Kay 25 seconden van zijn 200 meter schooltijd af, Marco
27 seconden van zijn 200 meter wisselslagtijd, Michael 11 seconden van zijn 100 school en
15 seconden van zijn 100 vrij af, Collin zwom 17 seconden van zijn PR op de 100 meter
vlinderslag af en Mees 5 seconden van zijn 50 school. Ook de zwemmers die vaker op de
lange baan zwemmen behaalde PRs. Boyd zwom PRs op de 100 rug (-1 sec), 200 vrij (-4 sec)
en 100 vrij (-3.5 sec), Kyra op de 100 vrij (-0,5 sec) en 200 vrij (-2 sec), Jordi op de 50 vlinder
(-0.5 sec) en Simone op de 200 wissel (-1.5 sec). Een aantal zwemmers wisten zelfs hun 25
meter tijden te verbeteren. Zo zwom Liam op de 200 school 2 seconden sneller dan zijn
25m PR en Marco zwom op de 100 vlinder 3 seconden sneller. De Zeemachtzwemmers
hebben een mooie visitekaart achtergelaten bij deze wedstrijd!
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The Hague Grand Prix

Bij de The Hague Grand Prix in Den Haag kwam de nationale zwemtop aan de start, inclusief
Ranomi Kromowidjojo, gedurende drie dagen in het mooie Hofbad. Een topbezetting voor
deze wedstrijd en alleen om hier al aan mee te kunnen doen moet je toptijden zwemmen.
Voor Zeemacht mochten Anouk, Amber, Kyra, Christiaan en Jordi aan deze wedstrijd
meedoen. Amber slaagde er twee keer in de IPC finales te halen en ze werd 3e in de
schoolslagfinale.

Competitie deel 4 in Purmerend

Het laatste reguliere deel van de competitie speelde zoals gewoonlijk zich weer af in
Purmerend. Door onze goede prestaties in de
vorige rondes leken wij op een veilige plek te
eindigen maar de wedstrijd moet nog altijd
worden gezwommen. Gelukkig zwom iedereen
weer de tegels uit het zwembad en bleven wij
ruim uit de gevarenzone: we eindigde dit seizoen
op een mooie 11e plaats, een stuk hoger dan de
vorige twee seizoenen toen wij telkens op de 16e
plek eindigde. Er werd in totaal 200 punten
(seconden) sneller gezwommen dan de afgelopen
twee seizoenen.
Na een indrukwekkende minuut stilte ter nagedachtenis van meneer van Roon, begon de
wedstrijd al formidabel met de 4x200 vrij heren die een stuk van hun inschrijftijd afhaalde.
Medeverantwoordelijk daarvoor was Jordi die onder de magische 2 minutengrens dook als
startzwemmer. Ook hierna bleef het PRs regenen. Lara (-4.5 sec) en Nicole (-1 sec)
zwommen PRs op de 50 vlinder, gevolgd door PRs van Michael (-1.5 sec) en Collin (-3 sec)
op de 100 vrij. Kyra Wesemann en Raphaella raakte geïnspireerd want op de 200 vrij zwom
Kyra 8 seconden van haar PR af en Raphaella 15 seconden. Op de 100 school haalde Kay 2
seconden van zijn beste tijd af.
Op de 100 rug zwom Jairo 2 seconden en Boyd 1
seconde van hun PRs af, waarna Jordi zijn goede
vorm weer toonde op de 100 vrij met een nieuwe PR
(-0.5 sec). Christiaan revancheerde zich voor zijn
valse start op de 100 rug met een PR op de 200
wissel (-1 sec), een afstand waar Erwin ook een
nieuwe PR zwom (-0.5 sec).Hierna was het weer de
beurt aan de minioren en die maakte wederom grote
stappen. Op de 100 vrij waren er PRs voor Quinty (13 sec), Lara (-8 sec) en Nicole (-3 sec), terwijl Collin
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(-2.5 sec) en Michael (-2.5 sec) PRs scoorden op de 50 vlinder. Kyra Wesemann zwom
hierna een PR op de 100 school (-0.2 sec). Op de 200 vrij was er weer een PR voor Kay (-0.5
sec) maar ook voor Liam (-17 sec!) en Marco (-3 sec).

Op de ultieme sprintafstand, de 50 vrij, was er een PR voor Rian (-1.5 sec) en een PR voor
Christiaan (-0.5 sec) en tevens een nieuw clubrecord!!! Boyd demonstreerde zijn goede
vorm met een PR op de 100 school (-5 sec). Suzanne vd Brink was al dicht bij haar PRs deze
wedstrijd en het lukte haar om haar PR op de 100 vrij te verbeteren (-1 sec). Jordi zwom
hierna een PR op de 200 rug (-2 sec).Tenslotte zwom Christiaan een PR op de zware 200
vlinder (-1 sec) en Amber een PR op de 100 vrij (-0.2 sec). Hiermee kwam een einde aan de
competitie voor dit seizoen die heel goed is verlopen en waar Zeemacht altijd veilig in de
middenmoot vertoefde. Complimenten aan de zwemmers en trainers!

Miniorencircuit deel 4 in Purmerend

In Purmerend vond alweer deel 4 van de Miniorencircuit plaats. Omdat de meeste junioren
nu bij de limietwedstrijd in Alkmaar waren was de ploeg een stuk kleiner met vrijwel alleen
minioren. De Zeemacht minioren lieten zich echter wel van hun beste kant zien want er was
een recordoogst aan medailles:10!
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De wedstrijd begon al meteen goed met de 100 vrij waar
Michael het goud won in een nieuwe PR (-1 sec) en Collin
het zilver behaalde. Emma zwom hierna de 100 school in
een dikke PR (-3 sec). Hierna knalde Lindsey in haar eerste
100 school ooit direct naar het goud en zwom onderweg
een PR op de 50 tussentijd. Ook Nicole zwom heel goed op
de 100 school en haalde maar liefst 11 seconde van haar PR
af. Toen was het de beurt aan zus Raphaella die haar eerste
medaille, een zilveren, op het miniorencircuit behaalde op
de 200 wissel in een dikke PR (-10 sec). Op de 100 rug
knalde Michael weer naar het goud in een nieuwe PR (-1
sec) en werd Collin derde.
Emma volgde het voorbeeld van deze zwemmers want ze zwom in een nieuwe PR (-4 sec)
naar het goud op de 100 vrij. Nicole demonstreerde weer haar goede vorm op de 50 vlinder
met een PR (-2 sec). Op de 200 school volgde een hele spannende wedstrijd waar Raphaella
nipt op 0.03 seconde het goud mistte maar wel een prachtige zilveren medaille haalde in
een dikke PR (-10 sec). Quinty deed het ook perfect op haar eerste 200 school want ze
zwom een PR op de 100 meter tussentijd. Daarna volgde weer twee spannende races op de
100 vlinder. Voor Collin liep die goed af want hij won het goud in een nieuwe PR (-4 sec).
Emma werd 2e, nipt achter de nummer een, ook in een nieuwe PR (-1 sec).
Noemenswaardig zijn ook nog de prestaties van onze jongste minioren. Pascale en Ceylin
zwommen de zware 50 vlinder voor het eerst en deden dit perfect. Ook Kyara legde haar
eerste 100 school af in een supertijd die goed was voor de 4e plaats. Buitengewoon goede
prestaties van onze jongste zwemmers!
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DAW limietwedstrijd lange baan

Het lange baan seizoen werd vervolgd met een limietwedstrijd in Alkmaar. Er werden in
totaal 24 persoonlijke records gezwommen. Ook zwommen een aantal zwemmers heel
dicht bij de NJJK-limiet: Jordi op de 200 vrij, Kay op de 100 school en Boyd op de 100 rug.
Op de school werden goede zaken gedaan.
Op de 50 meter waren er PRs voor Kyra
Wesemann (-2 sec), Liam (-0.8 sec), Mees (0.7 sec), Kay (-0.4 sec) en Gerben (-0.2 sec).
Op de 100 school zwom Kay er een flink
stuk af, 3 seconden. Ook op de vrije slag
vielen veel PRs. Op de kortste afstand, de
50 meter, waren er PRs voor Kyra Wijnker (0.7 sec), Suzanne (-0.2 sec), Mees (-3 sec), Boyd (-0.8 sec) en Jairo (-0.2 sec). Op de 100 vrij
waren er PRs voor Mees (-0.8 sec), Josephine (-1.5 sec) en Suzanne (-1.5 sec) en op de 200
vrij PRs voor Boyd (-2 sec), Jordi (-2 sec), Kay (-2 sec), Kyra Wijnker (-5 sec) en Kyra
Wesemann (-1 sec).
Ook op de vlinder waren er een aantal PRs te noteren. Op de 50 meter waren er PRs voor
Marco (-3 sec), Christiaan (-0.2 sec) en Kyra (-7 sec!) en op de loeizware 200 meter zwom
Marco een PR (-4 sec). Tenslotte verbeterde op de 100 rug Boyd zijn PR met 0.2 seconden.
Een goede voorbereiding voor de wedstrijden van Seraing en Gent waar hopelijk wel de
limieten worden gezwommen.

Grand Prix de la Seraing (België)

Traditioneel gaat er een grote Zeemachtdelegatie naar de Grand Prix de la Seraing in Belgie.
Een driedaagse zwemwedstrijd op de lange baan die gecombineerd wordt met drie
gezellige dagen als zwemploeg in hotel of, zoals dit jaar, een luxe huis. Dit jaar was er
enorm veel belangstelling voor deze
wedstrijd wat tot een nare verrassing
leidde: veel zwemmers werden niet
geplaatst voor de wedstrijd en konden
alleen maar op vrijdagavond
zwemmen. Gelukkig konden er voor
een aantal nog een mouw er aan
gepast worden door op zaterdag naar
een zwemwedstrijd in Gent te gaan
(zie verderop in het Waterspetje).
Vrijdag kwam iedereen aan de start op de 50 meter sprintjes. Op de 50 vrij waren er PRs
voor Michael (-6 sec), Liam (-4 sec), Kay (-3.5 sec), Collin (-2.5 sec), Emma (-6 sec), Kyra (-0.3
sec), Annette (-0.1 sec) en Amber (-0.02 sec). Hierna volgde er PRs op de 50 vlinder voor
Collin (-8 sec), Liam (-7 sec) en Mees (-5 sec). Ook op de 50 rug waren er PRs voor Collin (-4
sec), Boyd (-3 sec), Emma (-6 sec) en Annette (-0.3 sec) waarna Tessa een PR zwom op de
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50 school (-1 sec). Tenslotte eindigde de avond met de 200 vlinder waar Marco een dikke
PR (-8 seconden) zwom. Aan het eind van de avond bleek Michael zich gekwalificeerd te
hebben voor de finales van de 50 rug, 50 vrij en 50
school en Collin voor de 50 vlinder.
De volgende dag begon met de 200 wissel waar Chris
niet alleen een PR zwom (-4 sec) maar zich ook
kwalificeerde voor de finale. Kyra zwom hierna een PR
(-2 sec) op de 200 vrij. Op de 100 school zwom ook
Josephine een PR (-1 sec). Kyra demonstreerde haar
goede vorm door wederom een PR te zwemmen nu op
de 100 rug (-4 sec). Anouk zwom tenslotte nog een PR
op de 200 school (-1 sec) wat tevens goed was voor een clubrecord die al 10 jaar stond!
Ook kwalificeerde zich zij hiermee voor de finale.
Op de laatste dag vielen er nog PRs op de 100 vrij voor Kay (-2 sec), Chris (-0.2 sec), Emma (9 sec!) en Kyra (-1 sec). Tevens stonden nog de finales op het programma met Zeemacht
deelname. Michael zwom dikke PRs in de finale op de 50 vrij (-1 sec) en de 50 rug (-0.5 sec)
en werd in beide gevallen 5e. Anouk gaf een mooie slot aan het toernooi door in de finale
200 school haar clubrecord nog verder aan te scherpen met 2 seconden. Een prachtig
tournooi en weekend kwam hiermee ten einde en we staan al weer te popelen voor
volgend jaar!

MEGA Swim meet in Gent (België)

Zoals vermeld bij het verslag over de Grand Prix de
la Seraing konden veel zwemmers niet geplaatst
worden op zaterdag en zondag. Als alternatief
gingen Mees, Collin, Marco, Liam en Michael op
zaterdag naar Gent waar ze aan de MEGA Swim
meet mee konden doen. Als bonus mocht Lindsey
ook zwemmen. Dat deed zij uitstekend voor haar
eerste wedstrijd op de lange baan want ze zwom
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slechts 1 seconde boven haar 25 meter PR op de 100 school.
Michael, Collin en Mees begonnen eerst op de 200 vrij. Collin zwom net boven zijn 25 m PR
en Michael zwom maar liefst 9 seconden sneller dan zijn 25 m PR. Ook Mees zwom 3
seconden af van zijn PR. Ook op de 100 school waren er dikke PRs voor Michael (-2 sec),
Marco (-14 sec), Liam (-2 sec) en Mees (-2 sec). De 100 rug was ook een doorslaande
succes. Zowel Michael als Marco zwommen op deze afstand naar een bronzen medaille en
dikke PRs (-3. 5 sec voor Michael en -3 sec voor Marco). Ook Collin (-2 sec) en Liam (-13 sec)
zwommen PRs op deze afstand. Tenslotte zwommen Collin (-32 sec!) en Marco (-3 sec) PRs
op de 200 wissel.

Tussenstand Boeiertrofee

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1e ronde

MSV Zeemacht
De Reuring
Oude Veer
Aquarius
ZV De Bron
Aquawaard
EZV
Aquafit
Normerven

4.229,53
4.280,35
4.330,44
4.337,96
4387,97
4.492,57
4.597,59
4.925,05
4.913,43

2e ronde

5.997,14
6.284,97
6.516,88
6.612,89
6.534,40
6.657,65
6.773,30
6.951,50
7.223,40

3e ronde

5.534,77
5.891,94
6.335,37
6.638,68
6.523,24
6.518,49
6.689,24
7.029,67
6.936,93

4e ronde

3.898,33
3.888,22
4.104,88
4.247,66
4.023,18
4.352,27
4.250,77
4.364,08
4.872,50

5e ronde

Totaal

19.659,77
20.345,48
21.287,57
21.612,71
21.693,27
22.020,98
22.310,90
23.270,30
23.946,26
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Eindstand Competitie Landelijke C klasse

Nr. Club

Depot

Ronde 1

Ronde 2

Ronde 3

Ronde 4

Ronde 5 Totaal

1

Kimbria

14-010

5964,70

5523,41

5906,14

5501,69

0,00

22895,94

2

ZVV

05-062

6023,88

5519,64

5786,47

5580,10

0,00

22910,09

3

SCOM/De Zeehond’73 (SG)

11-086

5992,22

5568,81

5852,02

5519,61

0,00

22932,66

4

De Lansingh

11-014

6040,85

5595,20

5790,82

5629,53

0,00

23056,40

5

De Forel

02-005

6185,94

5515,99

5776,98

5625,22

0,00

23104,13

6

OEZA

08-021

6079,09

5563,04

5839,73

5670,10

0,00

23151,96

7

RZ

14-021

6098,97

5650,79

5944,70

5605,63

0,00

23300,09

8

ZPCA Eemsrobben (SG)

01-055

6047,53

5657,99

5869,25

5756,64

0,00

23331,41

9

WZK Zwemmen

10-051

6096,33

5653,93

5873,60

5724,08

0,00

23347,94

10

Tempo

13-036

6145,98

5601,43

5825,15

5816,65

0,00

23389,21

11

MSV-Zeemacht

08-035

6188,62

5604,44

5901,66

5707,21

0,00

23401,93

12

Ed-Vo

08-047

6138,33

5600,89

5888,30

5781,77

0,00

23409,29

13

De Dommelbaarzen

13-016

6146,34

5637,80

5920,69

5760,82

0,00

23465,65

14

Wijchen

05-055

6109,63

5697,14

5938,06

5749,69

0,00

23494,52

15

De Meer

05-073

6149,06

5730,99

5943,15

5838,60

0,00

23661,80

16

ZVDO'74

13-062

6162,15

5799,00

5926,58

5804,03

0,00

23691,76

17

Merlet

13-025

6190,06

5636,12

5974,13

5895,34

0,00

23695,65

18

De Bevelanders

12-020

6207,24

5724,47

5919,25

5874,27

0,00

23725,23

19

OZ&PC

04-018

6264,37

5736,78

5920,19

5888,46

0,00

23809,80

20

De Biesboschzwemmers

13-007

6311,76

5778,53

5917,64

5801,95

0,00

23809,88

21

De Geul

11-007

6219,57

5799,50

6010,19

5872,40

0,00

23901,66

22

De Roersoppers

14-019

6245,83

5836,21

6013,37

5896,22

0,00

23991,63

23

DWT

08-007

6434,37

5829,89

6009,22

5873,53

0,00

24147,01

24

De Kempvis

11-011

6402,83

5892,35

6206,47

5803,56

0,00

24305,21

25

Stadskanaal

01-020

6312,66

5860,79

6134,95

6053,99

0,00

24362,39

26

De Grunte

04-006

6441,34

5854,48

6244,41

5896,78

0,00

24437,01

27

ZVZ

04-044

6341,79

5938,48

6247,62

6032,95

0,00

24560,84

28

De Zijl/LGB

09-026

6471,14

6003,17

6332,54

6155,21

0,00

24962,06

Nieuwsbrief MSV Zeemacht Wedstrijdzwemmen

Verjaardagskalender
Vrijdag 1 April

Iris vd Meij

Zaterdag 2 April

Christiaan Zwaal

Zondag 3 April

Lindsey vd Wal

Donderdag 7 April

Quinty vd Linden

Woensdag 13 April

Twan Hendriksen

Donderdag 28 April Britt Launspach

Deadline volgende Waterspetjes
28 April 2016
26 Mei 2016
30 Juni 2016 (laatste van het seizoen)
Mededelingen, verslagen en leuke foto’s voor de nieuwsbrief sturen naar:
ellenstefan@quicknet.nl

Nieuwsbrief MSV Zeemacht Wedstrijdzwemmen

Zeemachtpuzzel
Zoek binnen 30 seconden de weg naar het startblok, anders mis je de start!

