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Februari 2016
Wedstrijdagenda
Datum
Februari
7
14
14
20
21
20-21
26-28
28
Maart
6
13
13
18-20
20 maart

Wedstrijd

Zwembad

Bijzonderheden

Boeier deel 4
Regio Kampioenschappen Sprint
LAC deel 2
Zuyderzee Master Circuit deel 6
DAW limietwedstrijd lange baan
Speedo Jaargangwedstrijden
The Hague Grand Prix
Amsterdam Talent cup

Schagen
Purmerend
Leeuwarden
Heerenveen
Alkmaar
Leiden
Den Haag
Amsterdam

Aanschrijving verstuurd
Aanschrijving verstuurd
Aanschrijving verstuurd

Nationale Zwemcompetitie, deel 4
Miniorencircuit, deel 4
DAW limietwedstrijd lange baan
Grand Prix de Seraing
Zuyderzee Master Circuit deel 7

Purmerend
Purmerend
Alkmaar
Seraing (B)
Amersfoort

Verplicht!

Nieuwe leden
Guus den Hartog (minioren 1)
Radji Osman (minioren 5)
We wensen jullie veel plezier en succes bij Zeemacht!

Aanschrijving verstuurd
Snelste 18 inschrijvingen
Aanschrijving verstuurd
Aanschrijving verstuurd

Uitnodiging verstuurd
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Nieuws
Van het bestuur & technische commissie
Lief & Leed
Helaas bereikte ons het bericht dat het met de gezondheid van meneer van Roon minder
goed gaat. Wij willen meneer van Roon en zijn vrouw en natuurlijk Gerben en Twan heel
veel sterkte wensen.

Van de trainers
Wedstrijd? Neem je spullen mee!
Het valt ons steeds op meer dat mensen vergeten alle spullen mee te
nemen naar een zwemwedstrijd. Naast de bekende dingen als
zwembroeken, handdoeken en zwembrillen zijn dit ook slippers en je
Zeemacht T-shirt en/of Zeemacht vest. Hierdoor blijf je goed warm tussen
je races door en ben je ook een mooi visitekaartje voor de vereniging!

NJJK zwemmers

Op het moment dat dit Waterspetje uitkomt zijn de Nederlandse Junioren &
Jeugdkampioenschappen bezig in Amsterdam. Daarvoor hebben zich 4 zwemmers weten te
plaatsen: Jairo, Amber, Simone en Jordi. Wij wensen ze heel veel succes op deze
kampioenschappen!

Nieuwsbrief MSV Zeemacht Wedstrijdzwemmen

MSV Zeemacht organiseert limietwedstrijden in eigen bad!

Eind vorig jaar hebben wij veel geld weten in te zamelen met de DEEN Jeugdsponsoractie.
Een van de doelen van deze actie was om zelf wedstrijden te kunnen organiseren in onze
eigen thuisbad in Den Helder. We kunnen jullie nu al verklappen dat wij twee
thuiswedstrijden zullen organiseren. Op Zondag 1 Mei zal er een wedstrijd zijn voor
minioren en junioren uit de Kop van Noord Holland, die wij voorlopig de Jutter Cup hebben
genoemd. Bij deze wedstrijden zullen de jongste minioren een aantal 50 meter slagen doen
en de oudere minioren en junioren 100
meter races. Het geheel wordt afgesloten
met spectaculaire mixed estafette races.
Uiteraard zijn er gigaveel medailles te
winnen bij deze wedstrijd!
Op Zondag 26 Juni organiseren wij een limietwedstrijd voor de oudere jeugd en senioren,
het programma van deze wedstrijd komt op een latere tijdstip. Bij deze wedstrijd kunnen er
limieten gezwommen worden voor het ONK en NJJK. Allebei de wedstrijden zijn met
elektronische tijdwaarneming.
Om alles goed te organiseren willen we wel een beroep doen op veel zwemouders om een
handje mee te helpen bij de organisatie. Daarvoor zullen wij jullie tzt benaderen met de
verschillende taken. Veel tijd kost het niet, je mist weinig van de wedstrijd en wij zijn er
heel veel mee geholpen. Help ons om deze wedstrijden een mooie visitekaartje te laten zijn
voor onze afdeling!

Zweet ik ook in het zwembad?

Voor diegene die nog twijfelde: onderstaand artikel uit de Volkskrant laat zien dat uit
wetenschappelijk onderzoek blijkt dat je ook zweet als je traint in een zwembad. Het is dus
belangrijk om na afloop of, bij een lange training, tijdens de training water te drinken. Dat
geld zeker bij de wedstrijden tussen de races door: buiten het bad zweet je lichaam nog
veel meer omdat het de warmte niet kwijt kan aan het water.
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Wedstrijdverslagen

ZuyderZee Master Circuit deel 5 in Zwolle

Als trouwe deelneemster aan het Zuyderzee Master Circuit was Annette ook dit keer
aanwezig in Zwolle voor deel 5. Op de zware 200 wissel slaagde zij er in om haar PR met
maar liefst 5 seconden te verbeteren!

Regio Winterkampioenschappen in Purmerend

De eerste kampioenschappen van 2016 waren de korte baan Regio
Winterkampioenschappen. Zeemacht was met een grote ploeg van 18 zwemmers aanwezig
omdat veel zwemmers de limieten voor deze kampioenschap hadden gehaald. Verder was
er ook een forse contigent van onze jongste minioren die konden proeven hoe het is om
aan zo een kampioenschap mee te doen. Het was een drukke en lange wedstrijd maar met
een grote oogst aan medailles (24), PRs (31) en clubrecords (2).

Jordi behaalde een gouden medaille op de 100 vlinder en daarnaast nog 3 zilveren
medailles. Jairo zwom naar het goud op de 100 school en voegde daarnaast nog eens 2
zilveren medailles bij zijn prijzenkast en een PR op de 100 wissel. Christiaan haalde een
gouden medaille op de 100 meter vlinderslag en een bronzen medaille op de 100 meter
vrije slag. Anouk behaalde een zilveren medaille op de 100 meter schoolslag in een nieuwe
PR en clubrecord. Op de 100 rug en de 100 vrij zwom ze ook een nieuwe PR. Op de 100 vrij
behaalde Kyra een zilveren medaille. Simone zwom naar het goud op de 100 meter
vlinderslag in een nieuwe PR. Boyd behaalde 3 bronzen medailles op de 100 meter rugslag,
de 100 meter vrije slag en de 100 meter wisselslag, alle drie in nieuwe PRs. Ook Kay scoorde
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een PR op de 100 wissel. Verder waren er nog PRs voor Tessa (100 school) en Amber (100
rug).
Grote medaillewinnaars bij de minioren waren Michael met 3x zilver en 1x brons en Emma
met 3 zilveren en 1 bronzen medaille. Bovendien zwom Michael op 4 afstanden (school,
vrij, rug, vlinder) een PR. Emma deed er niet veel voor onder want zij zwom op 3 afstanden
(rug, vlinder en vrij) een PR. Collin zwom een PR op de 100 rug. De jongste medaillewinnaar
was Lindsey met een zilveren medaille op de 50 meter schoolslag. Ook zij zwom op al haar
drie afstanden een PR. Ook de andere jonge minioren deden het uitstekend want er waren
dikke PRs voor Ceylin (3x), Kyra (2x) en Thijmen (2x).

Competitie deel 3 in Purmerend

In Purmerend vond de 3e deel van de zwemcompetitie plaats, dit keer door ons
georganiseerd. Zwemmers en ouders hebben weer hard gewerkt om het bad op en af te
bouwen en natuurlijk met de gehele organisatie van de wedstrijd. Helaas ontbraken er een
aantal zwemmers bij deze wedstrijd, kregen wij ook nog wat ongelukkige diskwalificaties en
knepen wij een beetje in de billen of wij wel genoeg punten zouden scoren. Gelukkig zwom
de rest knalhard wat resulteerde in maar liefst 40 PRs en 2 clubrecords! Hierdoor stegen wij
zelfs nog op de ranglijst naar plek 12.
De wedstrijd was het debuut van Rian die meteen flink punten scoorde op de afstanden
waar hij uitkwam, met vooral een
mooie 200 schooltijd. De school liep
sowieso heel goed want er werden
heel veel PRs gezwommen op de
100 school (en 50m tussentijd) door
Mathijn (-11 sec) , zus Malika (-5
sec), Emma (-4.5 sec), Mees (-11
sec), Marco (-8 sec), Liam (-4 sec),
Leon (-0.5 sec), Kyra (-1.5 sec) en
Collin (-7 sec). Op de 200 school
waren er een PR voor Tessa (-3.5
sec) en een clubrecord voor Anouk.
Ook de rugslag leverde een regen
aan PRs op: op de 50m waren er PRs voor Nicole (-4 sec), Malika (-2.5 sec), Lara (-2.5 sec),
Emma (-1.5 sec), Michael (-2 sec) en Collin (-1 sec). Op de 100 rug waren er PRs voor Amber
(-1.5 sec), Max (-10 sec), Lukas (-7 sec), Marco (-7 sec), Mees (-2.5 sec), Raphaella (-4 sec),
Kyra (-1 sec) en Mathijn (-1.5 sec). Op de vrije slag waren er PRs voor Simone (-0.5 sec),
Boyd (-0.3 sec) en Twan (-1 sec). Ook op de vlinder vielen er PRs te noteren, namelijk voor
Suzanne op de 100 (-1 sec) en voor Twan (-1 sec), Amber (-3.5 sec), Desiree (-1 sec) en
Christiaan (-0.2 sec) op de 50. Die laatste tijd was tevens goed voor een nieuwe clubrecord!
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Tenslotte vielen er ook nog PRs op de 200 wissel: Boyd (-14 sec), Amber (-9 sec), Suzanne (0.7 sec) en Jordi (-0.7 sec). Nu nog een goede laatste ronde begin Maart en dan moet het
mogelijk zijn om in de top 15 van de C-competitie te eindigen, ruimschoots genoeg om ons
te handhaven en volgend jaar weer uit te komen in deze klasse.

Miniorencircuit deel 3 in Alkmaar

Voor deel 3 van het Miniorencircuit gingen onze
topminioren dit keer naar Alkmaar. Dit keer hadden wij
ook baddienst (de 3e keer voor Zeemacht deze maand!)
dus hebben onze zwemmers en een aantal ouders
hand- en spandiensten verleend om alles optimaal te
laten verlopen. Dat was niet voor niets want er werden
5 medailles binnengehaald en 15 PRs gezwommen.
Bovendien maakte Ceylin, Pascale, Kyara en Mike hun
debuut op het Miniorencircuit waardoor we een ploeg
van maar liefst 15 zwemmers hadden.
Bij deze wedstrijd sloeg Emma wederom toe: zowel op de 400 vrij als de 100 wissel
behaalde ze een gouden medaille, de laatste afstand in een nieuwe PR (-3 sec). Ook Collin
vulde zijn prijzenkast weer met een gouden medaille op de 400 vrij en een bronzen
medaille op de 100 wissel (PR, -3.5 sec). De 100 wissel was een prooi voor Michael die in
een nieuwe PR (-3.5 sec) naar de gouden medaille zwom. Veel minioren zwommen voor het
eerste een 100 of 200 wissel en deden dat heel goed. Nicole eindigde als 4e op de 200
wissel (met een PR van -12 sec op de 50 vlinder!) en Thijmen
eindigde als 4e op de 100 wissel. Tevens eindigde Thijmen als
4e op de 50 vrij (PR, -0.01 sec).
De grootste PR-verbetering werd behaald door Mees die ruim
17 seconden van zijn PR op de 200 rug afhaalde. Ook Liam
scoorde een PR op die afstand (-2 sec). Op de 200 wissel
waren er dikke PRs voor Mees (-11 sec), Raphaella (-6 sec) en
Liam (-5 sec). Bij deze afstand scoorde Mees en Liam ook PRs
op hun 50 vlinder tussentijd. Op de 100 wissel was er een
dikke PR voor Malika (-5 sec). Tenslotte waren er nog mooie
PRs op de 50 vrij voor Pascale (-5 sec) en Lindsey (-1 sec).
Superresultaten van onze jongste toppers en we kunnen niet
wachten tot deel 4!

ONK Masters Korte Baan in Papendrecht (verslag Gini Mosch)

Van 21 t/m 24 januari 2016 werd er in Papendrecht gestreden op de Open Nederlandse
Masters Kampioenschappen. Dit jaar werd Zeemacht vertegenwoordigd door: Michael Bes,
Annette van Dok, Wendy van der Kruk, Christiaan Zwaal, Gerben en Twan Rozie en Tessa en
Suzanne Mosch.
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Op vrijdag was het Christiaan die als eerste van de Masters in de 20+ categorie die het
water in mocht voor de 200 meter vlinderslag waar hij een prachtige zilveren medaille op
bemachtigde. Annette zwom op de 50 meter rugslag met een mooie PR naar een 5e plaats
in de 40+ categorie en zwom de 100 meter vrije slag. In de 25+ categorie zwom Gerben op
de 100 meter vrije slag naar 1.03,50 en Michael veroverde het zilver op de 200 meter
wisselslag in de 40+ categorie.Dus na de eerste dag waren er al twee zilveren medailles
binnengesleept door onze Masters.
Op zaterdag was ook de gehele familie Mosch
aanwezig. Niet dat Jos en Gini gingen zwemmen,
maar die waren de supporters en die hadden volgens
de zwemmers twee mooie VIP-plaatsen op de
tribune. Tijdens de ochtendsessie stond de 400 meter
wisselslag op het programma voor Annette. Zij sloot
hem af met een PR en een 5e plaats. Michael snelde
naar de 2e plaats op de 50 meter schoolslag. Op de
200 meter rugslag waren Suzanne, Tessa en Annette
aan start. Wederom een PR voor Annette en ook
Tessa zwom naar een nieuwe tijd en werd 4e.
Suzanne, die een week eerder nog in bed lag met
koorts en een angina, werd 9e. En toen werd het tijd
voor de 200 meter vrije slag. Christiaan was super geconcentreerd en zwom in een
prachtige race naar de 1e plek. Yes! Nederlands Kampioen op de 200 meter. Tessa en
Annette verbeterden hun inschrijftijd op dezelfde afstand.
De 100 meter vlinderslag kondigde zich aan. Suzanne had deze wijselijk afgezegd maar
Christiaan en Michael waren er klaar voor. Christiaan, nog in de roes van de 200 meter vrije
slag, werd 4e en ja hoor, onze Michael won het brons.
Het laatste onderdeel was de 4 x 50 meter wisselslag. Hieraan werd meegedaan in de
categorie 100+ gemengd door Suzanne, Michael, Christiaan en Tessa. En niet
onverdienstelijk want na een zeer spannende race werden ze op 8/10e tweede.
Voldaan vertrok de Masterploeg uit het zwembad. Annette naar vrienden in Rotterdam en
Michael, Christiaan en de Moschies naar het Appollo hotel. Dit hotel stond naast het
zwembad dus wat wil je nog meer. Ze wilden vooral eten want het was een lange dag
geweest. Dit had enige voeten in de aarde maar het kwam toch allemaal goed. Na de
buiken volgegeten te hebben gingen ze naar hun kamers.
Na een goede nachtrust vielen ze aan op het ontbijtbuffet. Helaas voor Michael waren de
kaneelbroodjes op maar dat werd goedgemaakt door de gezusters Mosch die een wafel
hadden gebakken. Een kinderhand is vaak toch zo eenvoudig gevuld. Op naar het zwembad
want er moest natuurlijk nog wel gezwommen worden. Ook Wendy, Twan en Gerben
waren op zondag van de partij. Tessa en Suzanne opende het bal op de 50 meter
vlinderslag. Beide behaalde ze de 11e plaats. Ook Gerben, Christiaan en Michael zwommen
deze afstand en wederom was er een 3e plaats voor Michael en dat deed ie ook nog even
op de 200 meter schoolslag. Kwam vast door de wafel…
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Op de 50 meter vrije slag doken Wendy, Annette en Tessa in het water. Wendy zwom niet
voluit om zich te sparen voor de laatste estafette van die dag. Annette zwom een mooie PR
en Tessa zwom voor wat ze waard was en werd 4e. Ook Gerben en Twan zwommen de 50
vrij en de laatste zwom een fraai PR. Suzanne zwom hier de 100 rug mooi technisch, maar
dat kan je wel aan haar overlaten, en werd 12e. Annette zwom haar zevende PR van het
weekend. Twan zwom naar een fraaie 1.13,69 naar de 6e plaats. De 4 x 50 meter vrije slag
estafette. Twee teams te weten de dames Wendy, Annette, Suzanne en Tessa. Ze scheerde
over het water en werden op 11/100e vierde. Balen, maar wat een spannende race. Het
andere team bestond uit Twan, Gerben, Michael en Christiaan. Ze zwommen voor wat ze
waard waren en dat resulteerde in een derde plaats. Yes. Brons!
Jubelend naar huis nadat er onderweg eerst nog een hamburger naar binnen werd gehapt
bij de Burger King. We kunnen dus terug kijken op een zeer geslaagd ONMK met een oogst
van 1 gouden, 4 zilveren en 4 bronzen medailles.

- .
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Tussenstand Boeiertrofee

1
2
3
4
5
6
7
8
9

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

1e ronde

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

2e ronde

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

3e ronde

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

Tussenstand Competitie Landelijke C klasse

4e ronde

5e ronde

Totaal

15.761,44
16.457,26
17.182,69
17.445,61
17.589,53
17.668,71
18.060,13
18.906,22
19.073,76
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Verjaardagskalender
Woensdag 3 Februari

Michael vd Wal

Vrijdag 5 Februari

Collin Schouten

Woensdag 10 Februari Jairo Kauwoh
Woensdag 17 Februari Melissa Lont
Zaterdag 20 Februari

Andy Eugelink

Vrijdag 26 Februari

Suzanne vd Brink

Vrijdag 26 Februari

Simone Anvelink

Zondag 28 Februari

Amber van der Kruk

Deadline volgende Waterspetjes
26 Februari 2016
25 Maart 2016
28 April 2016
26 Mei 2016
Mededelingen, verslagen en leuke foto’s voor de nieuwsbrief sturen naar:
ellenstefan@quicknet.nl
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Zeemachtpuzzel
Welke zwemverenigingen komen uit deze plaatsen?

Horizontaal
2. Den Helder
5. Alkmaar
6. Grootebroek
9. Castricum
11. Wormerveer
12. Zaandam
14. Volendam
16. Hippolytushoef

Vertikaal
1. Purmerend
3. Schagen
4. Noord-Scharwoude
7. Haarlem
8. Assendelft
9. Heerhugowaard
10. Enkhuizen
12. Hoorn
13. Amsterdam
15. Heemskerk
17. Breezand

