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December 2015 
Wedstrijdagenda 
Datum Wedstrijd Zwembad Bijzonderheden 
December    

6  WZ&PC limietwedstrijd Purmerend Aanschrijving verstuurd 

10-13 Amsterdam Swimcup Amsterdam  

13  Miniorencircuit, deel 2 Purmerend Aanschrijving verstuurd 

19  Zuyderzee Master Circuit deel 4 Lelystad  
19-20 Martinez Cup Amsterdam  
20 Limietwedstrijd ZV de Zaan Zaandam  
    

Januari    

2 Nieuwjaarswedstrijd ZV Hoorn Hoorn  

9 Zuyderzee Master Circuit deel 5 Zwolle  

10 Regio Winterkampioenschappen Purmerend  Limieten 

17  Nationale Zwemcompetitie, deel 3 Purmerend  
21/24 ONK Masters korte baan Papendrecht  
24  Miniorencircuit, deel 3 Alkmaar  
28/31 NJJK Korte Baan Amsterdam Limieten 

Nieuwe leden 
Natasja Pranger (minioren 2) 
Talitha Holtjer (minioren 2) 
Christa Lokkerbol  (minioren 5) 
Daan Goossens (minioren 6) 
Lucas aan de Wiel (junioren 1) 

We wensen jullie veel plezier en succes bij Zeemacht!  
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Nieuws 
Van het bestuur & technische commissie 
 
Trainingen in de Kerstvakantie 
We blijven vrolijk doortrainen in de Kerstvakantie! Alleen de trainingen op 24, 25, 26 en 31 
December en 1 Januari komen te vervallen. Dit betekent dat er maandag 21 t/m woensdag 
23 en maandag 28 t/m woensdag 30 gewoon getraind wordt, inclusief de vroege 
dinsdagochtend training. 
 

Van de trainers 
 
Schoolslag techniekwedstrijd 
De eerste techniekwedstrijd van het seizoen was op zaterdag 7 november, 
en de schoolslag stond op het menu. Er werd onder de kritische oog van 
de trainers weer door iedereen goed zijn best om gedaan om zo mooi, 
snel en ver mogelijk de schoolslag af te leggen. Uiteindelijk konden aan de 
volgende kinderen diploma’s worden uitgereikt: 
 
Brons    Zilver 
Daan Goossens  Thijmen van Boheemen 
Pascale Goed  Malika Brink 
Ceylin Heemskerk  Mathijn Brink  
Lindsey vd Wal  Lukas Laufenberg 
 
Goud 
Nicole Nelissen 
Brandon Salas 
Jeroen van Heezick 
 

Sinterklaas bij Zeemacht! 
Goed nieuws: in zijn drukke agenda heeft de Sint ook nog plek 
gevonden om bij Zeemacht langs te komen. Al meer dan 40 
kinderen hebben zich opgegeven dus dat belooft een gezellige 
boel te worden! De Sint komt langs op 5 December na de 
zaterdagochtendtraining die daarom wat korter dan normaal zal 
zijn.  
 
Nieuwe officials bij Zeemacht 
Het aantal officials bij Zeemacht heeft gelukkig weer uitbreiding gekregen: Erwin van 
Boheemen, Simone Woort en Kees Goed hebben met succes hun examen voor 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi5ufr-s57JAhWFtA8KHV3BCecQjRwIBw&url=http://www.kleurplaatsinterklaas.nl/&bvm=bv.108194040,d.ZWU&psig=AFQjCNE4tYbjiSstTJ7_q4DsBMGL7VamlQ&ust=1448088441868512
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tijdwaarnemer bevoegdheid 4 gehaald! Wij wensen hun veel succes bij het fungeren in de 
wedstrijden. 
 
Veranderingen zwemregelement 
Sinds 1 September zijn een aantal regels bij het zwemmen 
veranderd omdat de KNZB haar regelement nu gelijk heeft gemaakt 
aan die van de FINA, de wereldzwembond. Deze zijn onlangs aan 
bod gekomen bij de regionale bijeenkomst van official beoordelaars. 
De belangrijkste verandering kennen jullie al: er zijn voortaan alleen 
nog maar 1-starts wedstrijden. De scheidsrechter kan bij bepaalde 
wedstrijden (bv beginnende minioren) een extra tolerantie 
inbouwen. Verdere veranderingen in een notendop: 

• Minimum water diepte moet 1.35 m zijn, minimum diameter 
lijnen 10 cm. 

• Rugslaglijnen zijn verplicht, valste startlijn niet meer (maar mag wel). 
• Kamprechter laat klok meelopen als reserveklok. 
• Zwemmers die tijdens de wedstrijd geblesseerd raken moeten zich met de 

ploegleider melden bij de scheidsrechter. Deze bepaald hoe de zwemmer wordt 
afgemeld voor de gehele wedstrijd. 

• S-classificaties moeten worden vermeld op de startlijst. Voor zwemmers met een 
auditieve handicap is het mogelijk de classificatie S15 aan te vragen. 

 

Clubrecords weer op de site 
Langzamerhand wordt onze afdelingsite weer 
meer en meer gevuld met leuke dingen. Je kan 
nu de wedstrijdagenda zien, het Waterspetje nog 
eens bekijken, uitslagen, aanschrijvingen, etc. In 
de categorie “Nieuws” staan actuele berichten 
over de zwemwedstrijden met overzichten van 
ranglijsten en ereplaatsen. Sinds kort staan ook 
weer de clubrecords op de site (kopje ‘Clubrecords’ bij het menu ‘Uitslagen’). Ambitie om 
een van onze scherpe clubrecords te breken? Kijk snel op de site hoe hard je moet 
zwemmen! Dit jaar (2015) zijn de volgende clubrecords al gezwommen: 
  
 50 rug dames : Suzanne Mosch  100 school meisjes onder 16: Anouk vd Kruk 
400 vrij dames: Suzanne Mosch  200 school meisjes onder 16: Anouk vd Kruk 
800 vrij meisjes onder 16: Simone Anvelink 200 vrij heren: Christiaan Zwaal 
 
4x100 school heren: Jairo Kauwoh, Christiaan Zwaal, Gerben Rozie, Jordi de Nijs 
4x100 rug heren: Boyd Wijkman, Christiaan Zwaal, Gerben Rozie, Jordi de Nijs 
4x 100 school dames: Anouk vd Kruk, Jet Kleine, Tessa Mosch, Suzanne vd Brink  

http://www.garald4.com/node/50
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjk3Z7FwKPJAhVDgA8KHZrkADkQjRwIBw&url=https://en.wikipedia.org/wiki/FINA&psig=AFQjCNEbkcffdGy1mqLqsyxy3xu7ASQEVw&ust=1448263616825594
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Eindresultaat DEEN Jeugdsponsoractie 
 

 
 
Zaterdag 7 November was het dan eindelijk zover: de manager van de DEEN supermarkt in 
de Riepel kwam bij het zwembad langs om de cheque uit te reiken met de opbrengst van de 
jeugdsponsoractie. De cheque werd in ontvangst genomen door Gini in het bijzijn van de 
stuwende krachten achter de sponsoractie, Wendy en Ellen. Het eindbedrag was maar liefst 
874,20 euro’s! Een superbedrag waar we weer heel veel leuke dingen van kunnen gaan 
doen.  
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Wedstrijdverslagen 
 
  
Open Nederlands Kampioenschappen in Tilburg 
Zoals in het vorige Waterspetje was vermeld was er een ploeg van 6 zwemmers actief op de 
NK korte baan in Tilburg. Anouk beet op vrijdag al het spits af met de 200 vrij waarvoor zij 
de limiet had gehaald. In een veld vol 
Nederlandse toppers eindigde ze bij de 
top 20 van haar jaargang. De volgende 
ochtend kwam de 4x50 wissel aan de start 
die helaas door een te vroege overname 
gediskwalificeerd werd. Chris en Jordi 
mochten hierna aan de start op de 100 
vlinder. Chris dook onder de minuut, in 
een nieuwe PR (-0.1 sec) en goed voor de 
26e plek, met Jordi vlak erachter op de 32e 
plek ook in een nieuwe PR (-0.8 sec). De race van Chris en Jordi kan je hier terugzien. De 
dames 4x200 vrij estafetteploeg eindigde in een sterk veld als 15e van Nederland. Op de 
laatste dag kwam Anouk nog in actie op de 400 vrij waar ze als 12e van haar jaargang 
eindigde. Het slotnummer voor de Zeemachtzwemmers was de 50 vrij waar Suzanne 72e  
werd (PR, -0.05 sec) en Anouk 91e. Een mooi ervaring voor onze zwemmers om met de top 
van Nederland te kunnen zwemmen. 
 
Boeier deel 2 in Breezand 
In Breezand vond de 2e aflevering plaats van de Boeierwedstrijdreeks. Op het spel stond 
onze koppositie die wij na de 1e ronde hadden bereikt. Zeemacht was daarom ook met een 
grote ploeg (39 zwemmers) aanwezig, inclusief 5 debutanten: Max, Mike, Quinty, Lindsey 
en Daphne. Mees maakte zijn comeback na een lange blessureperiode en onze drie 
klokkers in opleiding hadden hun eerste wedstrijdervaring. Het was een drukke, lange 
wedstrijd met prima tijden die veel punten 
opleverde en in totaal 39 PRs.   
 
De dames hadden een zwaar programma met de 
100 vlinder, 200 school en 100 wissel. Op de 100 
vlinder waren er PRs voor Josephine (-0.3 sec) en 
Jet (-1 sec), terwijl op de 200 school er PRs waren 
voor Melissa (-2 sec), Amber (-8 sec), Kyra (-12 
sec), Desiree (-2 sec) en Raphaella (-0.5 sec). PRs 
vielen er ook op de 100 wissel voor Melissa (-4 
sec), Raphaella (-1.5 sec), Amber (-0.3 sec), 
Josephine (-1 sec) en Kyra (-4 sec).  
 

https://www.youtube.com/watch?v=dTCOeo0Xdb0
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De heren hadden het niet veel minder zwaar 
met een 200 wissel, 100 rug en 50 vrij. Op 
de 100 rug konden er PRs worden 
genoteerd voor Mathijn (-4 sec), Leon (-7 
sec), Liam (-0.3 sec), Mees (-3 sec), Lukas (-5 
sec) en Marco (-0.5 sec). Ook de 200 wissel 
verliep goed bij veel Zeemachters met PRs 
voor Kay (-4 sec), Liam (-5 sec) en Twan (-1 
sec). Ook op sprint met de 50 vrij waren er 
veel PRs, namelijk voor Brandon (-12 sec), 
Mathijn (-8 sec), Boyd (-0.5 sec), Lukas (-2 
sec), Liam (-2 sec), Kay (-0.5 sec) en Mees (-
0.5 sec). 
 

De minioren lieten ook zich van hun goede 
kant zien. Bij de kleinste minioren stonden 
de 50 rug en 50 vrij op het programma. De 
debutanten Lindsey en Daphne zwommen 
al prima tijden en netjes volgens de regels. 
PRs waren er op de 50 rug voor Pascale (-1 
sec) en Ceylin (-5 sec), en op de 50 vrij voor 
Pascale (-1 sec). De oudere minioren 
hadden de 50 school en 100 vrij. Ook hier 
zwommen de debutanten Max, Mike en 
Quinty prima tijden en allemaal netjes 
volgens de regels. Op de 50 school waren 
er PRs voor Melika (-0.5 sec), Lara (-1.5 

sec) en Michael (-1 sec) terwijl op de 100 vrij er PRs waren voor Nicole (-4 sec) en Collin (-
0.1 sec).  
 
Het programma werd afgesloten met de 
estafettes en de 400 vrij voor de mannen met 
de lange adem. De 4x25 estafette werd 
gewonnen door Zeemacht in een keurige tijd 
onder de 1 minuut 30. De 4x50 wissel was een 
prooi voor de Zeemacht dames terwijl de heren 
nipt werden verslagen voor de winst op de 4x 
50 wissel. Op de 400 vrij werden er dikke PRs 
genoteerd voor Marco (-6 sec), Kay (-10 sec) en 
Collin (-6 sec) waarbij de laatste onder de 
inschrijflimiet zwom voor de Jaargangfinale 
voor zowel de 400 vrij  als bij zijn tussentijd voor de 200 vrij. Met deze goede scores hebben 
wij onze koppositie in de Boeier goed verstevigd en met de volgende Boeier in onze eigen 
zwembad moet het mogelijk zijn om deze koppositie vast te houden.  
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SportEmotion Cup in Amsterdam 
Een klein ploegje van onze topjunioren 
deed mee aan de SportEmotion cup in het 
mooie Sloterparkbad in Amsterdam, een 
wedstrijd waar veel toppers uit geheel 
Nederland aan meededen. Er werd prima 
gezwommen met in totaal 12 PRs. Op de 
100 vlinder werd de eerste PR gezwommen 
door Jairo die maar liefst 4 seconden er 
vanaf haalde. Op de 100 vrije slag dames 
zwom Josephine een PR (-0.7 sec), evenals 
Kyra (-1.5 sec). Op de 100 rug heren was er 
een PR te noteren voor Kay (-0.5 sec). Op de 100 school zwom Amber een PR (-1 sec), 
evenals Kyra (-1.5 sec).  Kay zwom hierna ook op de 100 school en haalde een fors stuk van 
zijn PR af (-8 sec), ook op zijn 50 tussentijd (-1 sec). Broer Boyd deed er niet veel voor onder 
en haalde maar liefst 9 seconden van zijn PR af op de 100 school. Kay had de smaak te 
pakken want op de 100 vrij haalde hij 6 seconden van zijn PR af. Dat liet broer Boyd niet op 
zich laten zitten want ook hij zwom een PR (-2 sec) op deze afstand en voor het eerst onder 
de minuut. Ook Jairo zwom een PR op de 100 vrij (-0.02 sec). Topresultaten! 
 
Competitie deel 2 in Purmerend 
Voor de 2e ronde van de competitie gingen wij met 
een grote ploeg weer naar Purmerend.  Het doel was 
uiteraard weer veel punten te scoren en onze 
middenmootpositie te handhaven. En dat lukte 
fantastisch! Vanaf de eerste estafette liep alles als 
een trein en werd er de een na de andere PR 
gezwommen, 45 in totaal, en 2 clubrecords. 
 
Het spektakel begon met de 4x100 vrij estafette 
junioren heren (Boyd, Jairo, Marco, Kay) en 4x50 vrij minioren mixed (Michael, Collin, 
Emma, Lara) die beide vele secondes van hun inschrijftijd afhaalde. Michael haalde als 
startzwemmer 2.5 seconde van zijn PR op de 50 vrij af.  

 
Op de 200 wissel vielen enkele prachtige PRs te noteren 
voor Tessa (-1.5 sec), Annette (-1 sec), Kyra (-9 sec), 
Raphaella (-4 sec), Chris (-1 sec), Erwin (-1 sec), Kay (-18 
sec!), Marco (-1 sec), en Liam (-3 sec). Chris en Gerben 
haalde allebei 0.2 seconden van hun 100 vlinder PR af. 
Ook op de 200 vrij waren er prachtige PRs: Jordi (-1 sec), 
Chris (-6 sec), Twan (-3 sec), Suzanne vd Brink (-1 sec), 
en Amber (-4 sec). Voor Chris was dit een clubrecord en 
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uitzicht op de korte baan limiet voor het ONK korte baan in 2016. Hetzelfde geldt voor 
Amber die met haar tijd uitzicht heeft op deelname aan het ONK korte baan in 2016.  
 

Op de 50 school was er wederom een PR 
voor Annette (-0.2 sec) en ook voor Lara (-0.1 
sec), Malika (-0.5 sec) en Michael (-0.5 sec). 
Anouk dook onder de 1 minuut 20 op de 100 
school (PR, -2 sec) en verbeterde daarmee 
haar eigen clubrecord. Ook Jordi scoorde een 
dikke PR (-3.5 sec) op de 100 school. Op de 
100 rug waren er ook veel PRs: Simone (-2 

sec), Melissa (-6 sec), Emma (-1 sec), Nicole (-10 sec!), Mees (-0.1 sec), Lukas (-5.5), Gerben 
(-0.5 sec), Michael (-1 sec) en Collin (-4 sec). Zowel Michael als Collin zwommen onder de 
inschrijflimiet van de Jaargangfinale. Tenslotte waren er ook mooie PRs op de 100 vrij voor 
Marco (-4.5 sec), Kay (-1 sec), Mees (-1 sec), Liam (-4.5 sec), Kyra Wesemann (-1.5 sec), 
Raphaella (-0.5 sec) en Melissa (-3.5 sec). 
 
Door deze uitstekende prestaties eindigde 
Zeemacht bij de eerste 10 ploegen in deze 
ronde en stijgen wij naar een 13e plek (zie 
verderop in het Waterspetje), stevig in de 
middenmoot, en met een behoorlijke 
afstand naar de 19e plek, de eerste 
potentiele degradatieplek. Hopelijk 
kunnen wij in de derde ronde weer zo een 
goede prestatie neerzetten! 
 
 
ZuyderZee Master Circuit in Almere 
Terwijl de senioren zwemmers in Zaandam bezig waren op de estafettekampioenschappen 
was Annette van Dok actief op het Zuyderzee Master Circuit in Almere. En niet voor niets: 
zowel op de 100 rug als op de 50 vlinder zwom ze een nieuwe PR! 
 
Regio Estafettekampioenschappen in Zaandam 
Voor de regionale estafettekampioenschappen deed Zeemacht mee bij de heren en dames 
senioren. En niet zonder succes: er werden maar liefst 8 medailles binnengehaald op 10 
estafettenummers. 
 
De heren senioren ploeg, bestaande uit Jairo Kauwoh, Boyd Wijkman, Gerben Rozie, 
Christiaan Zwaal en Jordi de Nijs, was bijzonder goed op dreef. Er werden gouden medailles 
gewonnen op de 4x100 school (nieuw clubrecord) en op de zware 4x100 meter vlinder. 
Verder werd er zilver behaald op de 4x100 wissel en de 4x100 vrij en brons op de 4x100 rug 
(nieuw clubrecord). 
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Ook de dames senioren deden een succesvolle greep naar de medailles. De ploeg, 
bestaande uit Tessa Mosch, Suzanne Mosch, Anouk van der Kruk,  Suzanne van den Brink 
en Jet Kleine, behaalde bronzen medailles op 4x100 meter vlinder, 4x 100 meter rug en op 
de 4x100 meter vrij.  Op de 4x100 school (nieuw clubrecord) en 4x 100 wissel behaalde ze 
een mooie 4e plek. 

 
 

Tussenstand Boeiertrofee 

 
  1e ronde 2e ronde 3e ronde 4e ronde 5e ronde  Totaal 

1 MSV Zeemacht 4.229,53 5.997,14     10.226,67 
2 De Reuring 4.280,35 6.284,97     10.565,32 
3 Oude Veer 4.330,44 6.516,88     10.847,32 
4 De Bron  4387,97 6.534,40     10.922,37 
5 Aquarius 4.337,96 6.612,89     10.950,85 
6 Aquawaard 4.492,57 6.657,65     11.150,22 
7 EZV 4.597,59 6.773,30     11.370,89 
8 Aquafit 4.925,05 6.951,50     11.876,55 
9 Normerven 4.913,43 7.223,40     12.136,83 
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Tussenstand Competitie Landelijke C klasse 
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Verjaardagskalender 

Bij het vorige Waterspetje zijn wij helaas de verjaardagen van Léon Koning en Erik van 
Heezick vergeten. Alsnog gefeliciteerd Léon en Erik! 
 
Woensdag 9 December  Twan Rozie 
 
Zaterdag 19 December  Marianne Bakker 
 
Zondag 20 December  Christa Lokkerbol 
 
Donderdag  24 December Mees Minneboo 
 
  
Deadline volgende Waterspetjes 
24 December 2015 

29 Januari 2016 

26 Februari 2016 

25 Maart 2016 

 

Mededelingen, verslagen en leuke foto’s voor de nieuwsbrief sturen naar: 
ellenstefan@quicknet.nl  

mailto:ellenstefan@quicknet.nl
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Zeemachtpuzzel 
Zoek de namen van13 Nederlandse topzwemmers in het lettervierkant. 
  

Q P O R K E P Q I F E O Y M Q 
O J V Z D H Q W R J J N F A I 
W P O E V I S I L O S D N Q F 
S S V A R N S N J I E R S K S 
V T X F O L Y D C V Q W Y T U 
O E F K Y T I Z A M U C O Q T 
H E R O U W E N D A A L N M V 
E N J S O L D T D K K U A U X 
E B L M C E R R E E E A I P D 
M E O O R H L B A E N G M C F 
S R B M D X U S B A H L E K Z 
K G E N A M T R E E W E R G S 
E E G X L W C D E K K E R A N 
R N I J H U I S M N X N D D L 
K X I R M H D X X R E I G A A 

 
 
Deze zwemmers moet je vinden: 
DEKKER 
DEWAARD 
HEEMSKERK 
KROMOWIDJOJO 
NIJHUIS 
REIJNS 
ROUWENDAAL 
STEENBERGEN 
STOLK 
VANDERMEER 
VERLINDEN 
VERSCHUREN 
WEERTMAN 
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