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Februari 2018 
Wedstrijdagenda 
Datum Wedstrijd Zwembad Bijzonderheden 
Februari    
4 februari Nationale Zwemcompetitie, deel 3 Purmerend aanschrijving verstuurd 
11 februari Minioren-Junioren circuit, deel 3 Den Helder aanschrijving verstuurd 

17 februari Zuyderzee Masters Circuit, deel 6 Heerenveen aanschrijving verstuurd 

18 februari DAW limietwedstrijd lange baan Alkmaar aanschrijving verstuurd 
25 februari DES limietwedstrijd lange baan Den Haag aanschrijving verstuurd 
26 febr.-2 maart Trainingskamp lange baan Alkmaar/DH aanschrijving verstuurd 
    
Maart    
4 maart Speedo Challenge Amsterdam aanschrijving verstuurd 
11 maart Swimkick-Minioren circuit, deel 3 Alkmaar  
18 maart Nationale Zwemcompetitie, deel 4 Purmerend  
25 maart Junioren-Jeugd circuit, deel 4 Alkmaar  
25 maart Zuyderzee Masters Circuit, deel 7 Amersfoort  

 
 

Nieuwe leden 
Romée Smit (minioren 2) 
 
Imre van Boheemen (minioren 1) 
 
We wensen jullie veel plezier en succes bij Zeemacht!   
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Nieuws 
Van het bestuur & technische commissie 
 
T-shirts 
Ze zijn natuurlijk bekend. De rode t-shirts die gedragen worden door onze zwemmers. Deze 
worden gefaciliteerd via onze trainster Ellen. Zij geeft altijd aan het bestuur door als er 
weer shirtjes nodig zijn voor de zwemmers. We zijn echter aan het denken geslagen om 
voor de zwemmers een andere outfit te gaan regelen welke door de ouders/zwemmers zelf 
besteld dienen te worden bij bijv. Sportemotion of Active Sportswear. Dit is echter nog 
toekomstmuziek en zodra dit echt zover is zullen wij een ieder hierover informeren. 
Op dit moment zijn er nog maar een paar kleinere maatjes beschikbaar. Echter zijn er nog 
heel veel shirtjes in de maten L, XL en XXL aanwezig. De zwemclub afspeurende zouden wij 
niet weten wie een L, XL of XXL nodig zal hebben. Maar misschien dat zwemmers of ouders 
er één willen hebben om als nachthemd te gebruiken. Vooral de XXL is daar uitstekend 
geschikt voor. 
We horen het graag. 

Van de trainers 
Deelname competitie 
Helaas hebben wij de afgelopen competitiewedstrijden een aantal 
afzeggingen gekregen wat ons een aantal punten heeft gekost. Wederom 
het verzoek om aan het begin van het seizoen de datums in agenda te 
zetten zodat je zeker weet dat je aan de enige vier wedstrijden die 
verplicht zijn kan meedoen. Gelukkig lijkt het er op dat wij ons zullen 
handhaven in de landelijke B-klasse zodat wij weer mooie wedstrijden in Purmerend met 
goede afstanden voor iedereen kunnen zwemmen. De laatste wedstrijd is alweer op 18 
Maart, laten wij er voor zorgen dat wij met een mooie puntentotaal en klassering eindigen! 
 
Dag van de zwemwetenschap 
 
Trainster Ellen Hopmans is zaterdag 18 januari naar de dag van de zwemwetenschap 
geweest. Hier volgt een kort verslag van de dag: 
 
Op zaterdag 18 januari werd in het Pieter van den Hoogenband bad in Eindhoven de eerste 
dag van de zwemwetenschap gehouden.  De KNZB had knappe koppen uit allerlei takken 
van de wetenschap zoals hydrodynamica, psychologie, bewegingskunde, en een aantal 
topcoaches en zwemmers bij elkaar gebracht om de aanwezige trainers bij te scholen. Zo 
waren er presentaties over stromingen om het lichaam van een zwemmer in beweging.  
Hieronder zie je een plaatje wat er gebeurt als je niet mooi stroomlijnt.  Om het lijf van de 
zwemmer ontstaan allemaal kleine werveltjes. Om die werveltjes te maken moet de 
zwemmer energie afstaan aan het water.  Die energie had beter gebruikt kunnen worden 
om naar voren te bewegen!  Ook werd er verteld hoe ze die stromingen nu precies meten. 
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Want water is doorzichtig dus het is moeilijk om te zien wat er precies mee gebeurt.  De 
nieuwste techniek is dat ze een zwemmer door een bubbeltjesmuur laten zwemmen en dan 
met hele snelle camera’s de beweging van de bubbeltjes volgen. 

  
Ook was er een lezing over trainingsfysiologie. Dat ging er over waarom het soms slim is om 
een uur langzaam te zwemmen in een training.  Je traint dan namelijk je vermogen om 
zuurstof op te nemen. Dat is best handig als je bv een 400 meter gaat zwemmen.  Voor een 
sprinter is het juist weer handig om energie vrij te kunnen maken zonder zuurstof.  Ook 
werd de balans tussen te weinig of juist weer te hard trainen besproken en wat je moet 
doen om tip top in vorm te zijn voor die ene belangrijke wedstrijd.  
 
In een sessie over starten en keren werd de start van misschien wel de beste starter van de 
wereld, Ranomi Kromowidjojo, onder de loep genomen.  Met een speciaal startblok 
waarmee precies kan worden gemeten welke kracht zij op het startblok uitoefent met haar 
handen en voeten en met camera’s in alle hoeken werd haar geheim ontrafelt.  In het kort: 
zij trekt zich bij de start eerst iets naar beneden en zakt dan door haar voorste standbeen.  
Ze valt dan ook iets naar voren waardoor haar onderbenen veel horizontaler komen en ze 
dus rechter naar voren kan afzetten i.p.v. naar boven of beneden. De timing komt heel 
nauw! Zij oefent dit dus iedere dag meerdere keren. 
 
Misschien wel mijn favoriete lezing van de dag ging over talentherkenning en ontwikkeling. 
Hoe kan je nou zien wie de top gaat halen? Dat is nog niet zo makkelijk. Zo zie je dat 
toppers op jonge leeftijd gemiddeld wel sneller zijn “gewone” zwemmers (ik vind jullie 
allemaal toppers!), maar dat er enorm veel verschil in kan zitten. Zo waren er niet-toppers 
die heel snel waren toen ze jong waren maar later dat voordeel verloren en zijn er toppers 
die in hun jeugd helemaal niet zo snel waren.  Je kan dus niet zomaar op snelheid 
selecteren. Ook lichaamsbouw op jonge leeftijd zegt weinig. Het ligt er maar net aan of je 
hard gaat groeien in je puberteit of niet en wanneer dat gebeurt. Er is een studie gedaan 
waar aan zwemmers en trainers is gevraagd wat zijn nou dachten wat belangrijk was voor 
een zwemmer om de top te bereiken.  Hun antwoorden staan samengevat in het grafiekje 
hieronder waar de blauwe balken aangaven hoe belangrijk de zwemmers een bepaalde 
factor vonden en de rode balken hoe belangrijk het werd gevonden door de trainers. Zo 
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vonden zwemmers de factor lichaamsbouw  (‘physiology’) belangrijker dan de trainers en 
vonden zij trainen juist minder belangrijk (echt niet mee eens dus!!).  De zwemmers gaven 
ook aan dat het mentale gedeelte (‘psychology’) heel belangrijk is.  Dat ben ik wel met ze 
eens.  Laatste opvallende verschilletje in mening was over de invloed van de ouders 

(parents).  Zwemmers schatte dat als niet zo belangrijk in. Maar ze moeten natuurlijk wel 
iemand vinden die zo gek is om ze zo vroeg naar het zwembad te rijden en ze naar 
wedstrijden te brengen.  Ik ben dus wel benieuwd wat de ouders hier van denken ;-). 
  
Alles bij elkaar was het een leerzame dag en ik ga mijn nieuwe inzichten delen met de 
andere trainers in de hoop om onze club nog weer wat beter te maken. 
 
Trainen bij verkoudheid of de griep? 
De verkoudheden en griepen hebben al flink toegeslagen bij Zeemacht. Mag je wel of niet 
trainen als je ziek bent (geweest)? Ter herinnering nog even onderstaande stuk uit het 
Waterspetje van Januari 2016 en afkomstig van de KNZB (Bron: KNZB bericht 28-2-2014 & 
www.sportzorg.nl). 
 
Als je griep/koorts hebt is je immuunsysteem verzwakt en heeft je lichaam 
alle energie nodig om beter te worden. Je loopt bovendien het risico dat 
de virusinfectie ook terecht kan komen in de hartspier met als gevolg een 
ontsteking. Rust nemen dus en niet trainen! Ook nadat je je weer beter 
voelt, heeft je lichaam een aantal dagen rust nodig om te herstellen. 
 
De basisregel die je het beste kunt hanteren luidt dat je bij koorts minimaal hetzelfde aantal 
dagen dat de koorts heeft geduurd niet moet trainen. Had je vier dagen koorts, dan mag je 
dus eigenlijk pas na minimaal vier (liefst acht) dagen weer beginnen met trainen. 
 
De ‘nek-check’ 
Anders dan griep, kun je met een verkoudheid (dus zonder koorts!) wel doortrainen. Er is 
een ezelsbruggetje, waarmee je kunt bepalen of je al dan niet kunt sporten: de ‘nek check’. 

http://www.sportzorg.nl/
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Zijn de ziekteverschijnselen uitsluitend boven de nek gelokaliseerd (zoals neusverkoudheid, 
oorpijn, keelpijn en geen koorts), dan is sporten toegestaan. De eerste 2-3 dagen wel op een 
lager pitje. Indien de ziekteverschijnselen (ook) onder de nek gelokaliseerd zijn, zoals 
hoesten, kortademigheid, koorts (meer dan 38 graden), spierpijn in armen en benen e.d., 
dan is het advies om niet te sporten. 
 
Tip: Als je je ziek of grieperig voelt, is het dus verstandig om de temperatuur te meten. Meet 
deze temperatuur altijd vóór het nemen van temperatuurverlagende of pijnstillende 
middelen zoals aspirine en paracetamol. Met koorts mag je niet komen trainen! 
 
Limieten Regio A kampioenschappen bekend 
Deze week zijn de reguliere limieten voor de Regio A 
kampioenschappen lange baan bekend geworden. Er zijn 
limieten voor tijden gezwommen op de korte baan of op de 
lange baan (zie volgende pagina). Omdat wij nu naast Noord-
Holland ook met Amsterdam-’t Gooi en Utrecht de 
Regiokampioenschappen zwemmen zijn de limieten aanzienlijk aangescherpt om niet een 
te lang programma te krijgen. De kampioenschappen worden voor zover nu bekend in het 
nieuwe Amerena zwembad in Amersfoort gezwommen. De limieten voor de Regio B 
kampioenschappen die in Alkmaar worden gezwommen zijn nog niet bekend maar zullen 
uiteraard minder scherp zijn.  
 
Hieronder volgt, onder voorbehoud, een eerste overzicht van tot nu toe behaalde limieten. 
 
Regio A kampioenschappen lange baan 
Nicole Nelissen: 50, 100, 200 vrij; 50, 200 rug; 50 school; 50, 100 vlinder; 200 wissel. 
Emma Riemers: 50, 100, 200, 400, 800 vrij; 50, 100, 200 rug; 50, 100 vlinder; 200, 400  
   wissel. 
Anouk van der Kruk: 50, 100 vrij; 50, 100, 200 school. 
Tessa Mosch: 50 vrij; 50 vlinder. 
Suzanne Mosch: 50 vlinder. 
Simone Anvelink: 200, 400 vrij. 
Liam Boon: 50,100,200,400 vrij; 100 school; 50 vlinder; 200 wissel. 
Collin Schouten: 50, 100, 200, 400, 1500  vrij;  100, 200 rug; 50,100,200 vlinder; 200, 400 
   wissel. 
Michael vd Wal: 50,100,200,400 vrij; 50,100,200 school; 50,100,200 rug; 50,100 vlinder; 
   200, 400 wissel. 
Jip Duursema: 50 vrij; 50 vlinder. 
Liam Wesemann: 100, 200 school. 
Kay Wijkman: 50, 100 vrij; 50, 100, 200 school. 
Mees Minneboo: 50 school. 
Boyd Wijkman: 50,100,200 vrij; 50, 200 rug; 50 school; 50 vlinder; 200 wissel. 
Jordi de Nijs: 100, 200 vrij; 50, 100, 200 vlinder. 
Christiaan Zwaal: 50, 200 vrij; 50, 100 vlinder.  
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Regio A Kampioenschapppen lange baan Limieten 
Dames junioren 1 junioren 2 junioren 3 jeugd 1-2 senioren

25 m baan 50 m baan 25 m baan 50m baan 25 m baan 50m baan 25m baan 50m baan 25 m baan 50m baan

50 vrij 37.05 37.83 34.38 35.11 31.62 32.29 29.49 30.12 28.71 29.31

100 vrij 1:19.21 1:21.02 1:13.50 1:15.18 1:07.60 1:09.14 1:03.62 1:05.07 1:02.48 1:03.90

200 vrij 2:58.55 3:02.10 2:39.55 2:42.41 2:26.74 2:29.65 2:18.10 2:20.84 2:15.39 2:18.07

400 vrij 6:06.17 6:12.18 5:36.84 5:42.37 5:08.57 5:13.64 4:54.07 4:58.90 4:48.07 4:52.80

800 vrij 12:20.32 12.32.76 11:08.61 11:19.84 10:21.34 10:31.77 10:12.93 10:23.22 9:44.36 9:54.18

50 rug 40.04 42.21 37.05 39.06 34.60 36.47 32.59 34.35 32.08 33.82

100 rug 1:26.23 1:31.07 1:19.79 1:24.28 1:13.27 1:17.39 1:10.18 1:14.13 1:08.63 1:12.48

200 rug 3:07.84 3:15.45 2:53.83 3:00.87 2:39.62 2:46.09 2:33.56 2:39.78 2:30.85 2:36.96

50 school 45.37 46.44 42.07 43.06 39.13 40.06 37.07 37.95 36.51 37.37

100 school 1:37.66 1:40.77 1:30.56 1:33.45 1:24.24 1:26.92 1:20.50 1:23.07 1:19.55 1:22.09

200 school 3:30.27 3:37.37 3:15.00 3:21.58 3:01.38 3:07.50 2:56.32 3:02.26 2:54.68 3:00.58

50 vlinder 40.41 40.49 36.94 37.02 34.24 34.31 32.91 32.98 32.48 32.54

100 vlinder 1:31.64 1:33.37 1:23.91 1:25.49 1:17.89 1:19.36 1:11.89 1:13.24 1:10.87 1:12.30

200 vlinder 3:23.62 3:27.36 3:06.44 3:09.87 2:53.06 2:56.54 2:42.43 2:45.42 2:38.63 2:41.54

200 wissel 3:12.52 3:19.25 2:58.26 3:04.49 2:43.56 2:49.27 2:36.62 2:42.09 2:33.90 2:39.28

400 wissel 7:03.31 7:17.95 6:32.54 6:46.11 6:06.86 6:19.54 5:43.15 5:55.02 5:38.94 5:50.66

Heren junioren 1 junioren 2 junioren 3 junioren 4 jeugd 1-2 senioren

25 m baan 50m baan 25 m baan 50m baan 25 m baan 50m baan 25 m baan 50m baan 25 m baan 50m baan 25 m baan 50m baan

50 vrij 34.13 35.22 31.54 32.55 29.36 30.30 27.27 28.14 25.86 26.69 25.27 26.08

100 vrij 1:13.89 1:17.13 1:08.28 1:11.27 1:03.55 1:06.34 58.78 1:01.36 56.98 59.48 55.68 58.12

200 vrij 2:44.67 2:49.03 2:32.17 2:36.20 2:21.64 2:25.39 2:11.01 2:14.47 2:06.98 2:10.35 2:04.67 2:07.97

400 vrij 5:47.04 5:59.83 5:19.59 5:31.36 4:58.54 5:09.54 4:35.83 4:45.99 4:26.97 4:36.80 4:21.85 4:31.50

1500 vrij 22:31.36 23:08.30 20:42.84 21:16.58 19:19.15 19:50.62 18:12.06 18:41.70 17:59.75 18:29.06 17:30.59 17:59.11

50 rug 37.27 40.32 34.25 37.05 31.85 34.46 30.29 32.78 28.99 31.36 28.31 30.63

100 rug 1:20.79 1:25.77 1:14.24 1:18.82 1:09.05 1:13.31 1:05.67 1:09.72 1:02.83 1:06.71 1:01.87 1:05.69

200 rug 2:56.92 3:07.46 2:42.59 2:52.27 2:31.32 2:40.22 2:21.46 2:29.88 2:17.61 2:25.80 2:15.95 2:24.04

50 school 42.80 44.78 39.46 41.29 36.58 38.27 34.77 36.39 33.08 34.62 32.09 33.58

100 school 1:33.86 1:37.75 1:26.54 1:30.14 1:20.21 1:23.54 1:16.26 1:19.43 1:12.55 1:15.57 1:10.73 1:13.67

200 school 3:20.59 3:31.46 3:04.96 3:14.98 2:51.42 3:00.71 2:42.98 2:51.81 2:35.06 2:43.46 2:31.01 2:39.19

50 vlinder 39.01 40.14 35.38 36.40 32.08 33.01 30.56 31.44 28.79 29.63 28.23 29.04

100 vlinder 1:26.22 1:28.68 1:18.20 1:20.43 1:10.92 1:12.94 1:06.46 1:08.35 1:03.11 1:04.91 1:01.82 1:03.58

200 vlinder 3:13.72 3:18.98 2:55.69 3:00.47 2:39.33 2:43.66 2:31.75 2:35.87 2:26.59 2:30.58 2:23.38 2:27.28

200 wissel 3:03.48 3:10.79 2:48.92 2:55.65 2:37.01 2:43.27 2:26.96 2:32.82 2:18.93 2:24.47 2:16.68 2:22.12

400 wissel 6:50.75 7:07.30 6:18.68 6:32.09 5:52.51 6:04.99 5:22.55 5:33.97 5:07.75 5:18.64 5:02.35 5:13.06
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T e x  B e l a s t i n g a d v i e s  e n  A d m i n i s t r a t i e  

M a r g a  B o o n  e n  G u i d o  S c h u i j l  
H e r e n s t r a a t  3 1  

1 7 9 7  A E  D e n  H o o r n  T e x e l  
T e l .  0 2 2 2 - 3 6 5 7 8 2  

i n f o @ t e x b e l a s t i n g a d v i e s . n l  
w w w . t e x b e l a s t i n g a d v i e s . n l  

 
 

http://www.vanwestenelektro.nl
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Oliebollentoernooi in Hoorn 
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Wedstrijdverslagen 

 
 
Waterhoornse Oliebollenwedstrijd in Hoorn 
In Hoorn werd de traditionele Waterhoornse Oliebollentoernooi 
gezwommen en de meeste minioren kwamen daar in actie. Emma, 
Cas en Christoph maakten daar hun debuut voor Zeemacht. Mike 
zwom naar het zilver in de finale en Thijmen behaalde daar het 
brons. Broer Jurre  zwom bij de jongere minioren naar het brons. 
Finaleplaatsen waren er verder voor Lyndsey en debutant Cas. 
 
Er werden bij deze sprintwedstrijd ook heel veel persoonlijke records op de 50 meter 
afstanden gezwommen. Op de 50 vrij waren er PRs voor Jurre (-2 sec), Thijmen (-1.5 sec), 
Danny (-4 sec), Richella (-3 sec), Eric (-2 sec), Esra (-1 sec), Talitha (-8 sec), Mike (-2 sec), 
Kyara (-1 sec), Natasja (-4 sec), Lucas (-5 sec), Lieke (-6 sec) en Lyndsdey (-0.5 sec). Op de 50 
rug werden er ook goed gezwommen: PRs waren er voor Jurre (-1 sec), Thijmen (-1 sec), 

Richella (-2 sec), Esra (-0.3 sec), Eric (-1 sec), 
Talitha (-3.5 sec), Mike (-5 sec), Natasja (-8 sec), 
Lucas (-1 sec) en Lyndsdey (-0.5 sec). Op de 50 
school waren er PRs voor Danny (-3 sec) en 
Lyndsey (-0.5 sec). In de finales zwommen 
Thijmen (-4 sec) en Mike (-0.5 sec) een PR op de 
100 wissel. Top gepresteerd allemaal! 
 

ZV de Zaan nieuwjaarslimietwedstrijd in Zaandam 
In Zaandam kwamen bij de Nieuwjaarslimietwedstrijd nog enkele minioren van MSV 
Zeemacht in actie. Pascale en Ceylin verbeterde allebei hun persoonlijke records op de 100 
meter wisselslag (-2 en -6 seconden, respectievelijk) en 100 meter vrije slag (-2 en -3 
seconden, respectievelijk). Ceylin zwom ook een PR op de 50 vrij (-0.1 sec). Femke haalde 
maar liefst 51 seconden van haar PR op de 400 meter vrije slag af en zwom onderweg ook 
nog PRs op de 50 vrij (-1 sec) en de 200 vrij (-2 sec).. 
 
Deel 2 KNZB zwemcompetitie in Purmerend 
Na een lange onderbreking werd dit weekend de tweede ronde van de KNZB Nationale 
Zwemcompetitie gezwommen. Wij stonden na de eerste ronde op een verrassende  
zevende plek  van de landelijke B-klasse. Dat dit geen toeval is bleek uit de tweede ronde 
want wij stegen naar plaats. Met het oog op de versterkte degradatie dit jaar (de onderste 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi6xObxidjOAhVB5xoKHdCIAXMQjRwIBw&url=http://www.gettyimages.com/illustrations/swimming&psig=AFQjCNHouC_spOi-FVT74fm_mIl7ecCs5A&ust=1472060065966722
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tien ploegen degraderen) bied dit perspectief om ons te handhaven in de twee na hoogste 
divisie van Nederland. 
 
Ook bij deze wedstrijden werden persoonlijke records gezwommen. Op de 100 vrij waren er 
persoonlijke records voor Collin (-1 sec), Jip (-2 sec) en Mees (-0.5 sec). Liam Boon zwom 5 
seconden van zijn 100 school PR af. Liam Wesemann verbeterde zijn PR op de 200 vrij met 
maar liefst 9 seconden. Op de 200 rug zwom Marco 2 seconden van zijn PR af. Bij de dames 
waren er flinke PR verbetering voor Raphaella die 9 seconden van haar 200 rugtijd afhaalde. 
Op dezelfde  afstand zwom Imme 5 seconden van haar PR af. Emma haalde 4 seconden van 
haar 200 meter wissel besttijd af. Op dezelfde afstand verbeterde Malika haar persoonlijk 
record met maar liefst 10 seconden die ook haar PR op de 100 vrij met 2 seconden 
verbeterde. 
 
Bij de minioren regende het PRs. Op de 50 school waren er PRs voor Thijmen (-1.5 sec), 
Libhin (-2 sec), Richella (-0.5 sec), Mike (-1.5 sec) en Lucas (-0.1 sec). Op de 100 rug waren 
er ook veel persoonlijke records namelijk voor Thijmen (-4 sec), Ceylin (-17 sec!), Pascale (-5 
sec), Richella (-6 sec), Talitha (-8 sec) en Femke (-7 sec). Door deze resultaten hebben wij 
ons verbetert en zijn wij gestegen van de zevende naar de vijfde plaats in de landelijke B-
klasse! 
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Open Nederlandse Masters Kampioenschappen in Terneuzen 
De  Open Nederlandse Masters Kampioenschappen 
Korte Baan vonden dit jaar plaats in Terneuzen. Meer 
dan 800 zwemmers uit geheel Nederland maar ook uit 
het buitenland kwamen aan de start bij deze wedstrijd. 
Voor MSV Zeemacht kwamen Suzanne en Tessa, 
Annette, Jordi en Christiaan aan de start. Ze behaalde in 
totaal 9 medailles en als kers op de taart werd 
Christiaan Nederlands Kampioen op de 50 vlinder.  
 
Op de eerste dag zwom Annette naar het brons op de 
100 rug. Christiaan werd in een spannende race 
Nederlands kampioen op de 50 vlinder. Op de 100 vrij 
was er brons voor Masters-debutant Jordi. Christiaan 
zwom hierna naar het zilver op de 200 wissel vlak voor 
Jordi die derde werd op deze afstand. Aan het einde van 
de dag werd de 4x 200 vrij gezwommen en de ploeg 
bestaande uit Suzanne, Tessa, Christiaan en Jordi behaalde daar het zilver in een tijd onder 
het oude Nederlands Masters Record.  
 
Dag twee begon goed met brons voor Annette op de 50 rug. Christiaan behaalde op de 100 

wissel het zilver en de dag werd perfect afgesloten 
door het estafetteam die brons behaalde op de 4 x 
50 wissel in een nieuw clubrecord. Op de laatste dag 
zwom Christiaan naar het zilver op de 100 vlinder en 
werd de 4 x 50 vrij estafetteteam derde en dus goed 
voor brons.

 
 

 
Junioren-Jeugd deel 3 in Alkmaar 
In Alkmaar was het derde deel van het Junioren-Jeugd Circuit, de eerste lange baan 
wedstrijd van het seizoen. Bij deze wedstrijd werd er acht finaleplaatsen gehaald waarbij 
zes medailles werden gewonnen. Goud was er voor Michael, Collin, Boyd en Emma, zilver 
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voor Kay en brons voor Marco. Finaleplaatsen waren er voor Liam Boon en Liam Wesemann 
terwijl er bronzen medailles waren op de 50 school voor Jip en op de 50 vlinder voor Nicole. 
 
Bij de eerste lange baan wedstrijd worden natuurlijk vaak weer vele oude PRs gebroken. 
Malik zwom PRs op de 200 vrij (-13 sec) en 100 rug (-8 sec) terwijl Marthijn zijn PR op de 
200 school (-0.1 sec) aanscherpte. Jip haalde 8 seconden van zijn 50 vrij PR af. Mees zwom 
3 PRs: op de 50 vrij (-sec), 50 school (-1 sec) en 200 school (-5 sec). Raphaella haalde 4 
seconden van haar 200 vrij PR af, Emma haalde 0.03 seconden van haar 100 vrij PR af en 
Marco 0.2 seconden van zijn50 vrij PR. Collin zwom PRs op de 100 (-3 sec) en 200 (-6 sec) 
vlinder en op de 50 vrij (-1 sec). Michael zwom ook een PR op de 50 vrij (-0.4 sec) en op de 
100 school (-5 sec) en 200 school (-12 sec). Liam Wesemann was ook in goede vorm want 
hij zwom PRs op de 50 vrij (-1 sec), 100 school (-1 sec) en 200 school (-3 sec). Boyd sloeg zijn 
slag op de school waar hij PRs zwom op de 100 meter (-1 sec) en 200 meter (-11 sec). Kay 
was ook succesvol met persoonlijke records op de 50 vrij (-1 sec), 50 school (-1 sec), 100 
school (-1 sec) en 200 school (-5 sec). 
 

 
 
Swimkick-Minioren deel 2 in Purmerend 
Deel 2 van de Swimkick-Minioren Circuit werd 28 januari gezwommen in Purmerend. Het 
zwembad was bomvol en het krioelde er van de zwemmers en zwemouders. Nikki maakte 
haar debuut voor Zeemacht en won meteen twee keer goud. Pascale won goud op de 50 
vlinder en zilver op de 100 school. Eric won goud op de 50 rug en Lieke won het zilver op de 
100 rug. De 4x50 vrij estafette bestaande uit Ceylin, Pascale, Libhin en Mike won het brons. 
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Niet alleen de medailles waren mooi, ook werden er heel veel 
PRs gezwommen en grote sprongen gemaakt in tijden. Jurre 
zwom een PR op de 100 rug (-7 sec) en Thijmen op de 50 vlinder 
(-2 sec). Libhin haalde een forst stuk af van haar 400 vrij PR (-36 
sec) en ook van haar 100 school PR (-3 sec). Pascale behaalde PRs 
op de 50 vlinder (-1.5 sec) en de 100 school (-2 sec). Ceylin haalde 
ruim 5 seconden van haar 100 school PR af. Eric was in goede 
vorm want hij zwom dikke PRs op de 50 rug (-4 sec) en 100 school 
(-9 sec).  
 
Mike haalde 5 seconden af van zijn 100 school PR en 3 seconden 
van zijn 100 vrij PR. Emma verbeterde haar net gezwommen PRs 
alweer op de 50 school (-4 sec) en 50 rug (-4 sec). Femke zwom 3 
seconden van haar besttijd op de 100 school af en Natasja haalde 
er 6 seconden van af. Lieke zwom 12 seconden van haar 100 rug 
PR af en 0.2 seconden van haar 50 vrij PR. Allemaal heel goed 
gedaan! 
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Verjaardagskalender 
 
3 februari  Michael vd Wal 

5 februari  Collin Schouten 

21 februari Angelina Breyer 

26 februari Simone Anvelink 

28 februari Amber van der Kruk 

 

 
Deadline volgende Waterspetjes 
2 Maart 2018 

30 Maart 2018 

27 April 2018  

 
 

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

mailto:ellenstefan@quicknet.nl
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Puzzel (©Sylvia de Nijs) 

Bij welke trainer hoort welke ogen! 
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