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Januari 2016
Wedstrijdagenda
Datum
Januari
9
10
17
21/24
24
28/31
Februari
7
7
14
20
21
20-21
28

Wedstrijd

Zwembad

Zuyderzee Master Circuit deel 5
Regio Winterkampioenschappen
Nationale Zwemcompetitie, deel 3
ONK Masters korte baan
Miniorencircuit, deel 3
NJJK Korte Baan

Zwolle
Purmerend
Purmerend
Papendrecht
Alkmaar
Amsterdam

LAC/Limietwedstrijd ZV de Zaan
Boeier deel 4
Regio Kampioenschappen Sprint
Zuyderzee Master Circuit deel 6
DAW limietwedstrijd lange baan
Speedo Jaargangwedstrijden
Amsterdam Talent cup

Zaandam
Schagen
Purmerend
Heerenveen
Alkmaar
Leiden
Amsterdam

Nieuwe leden
Rian Visser (senior)
We wensen je veel plezier en succes bij Zeemacht!

Bijzonderheden

Aanschrijving verstuurd
Baddienst
Baddienst
Limieten

Limieten

Snelste 18 inschrijvingen
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Nieuws
Van het bestuur & technische commissie
Mededeling van het afdelingsbestuur
Afgelopen zondag kregen wij als afdelingsbestuur een brief van het hoofdbestuur met
daarin de mededeling dat het bestuur van M.S.V. Zeemacht na rijp beraad heeft moeten
beslissen dat de door de afdeling wedstrijdzwemmen gebruikte baan op dinsdagen van
18.00-19.00 uur per direct vervalt aan de afdeling elementair zwemmen.
In augustus was er al 1 baan naar elementair gegaan en het was eigenlijk de bedoeling dat
na het afzwemmen van zwemdiploma B de twee afdelingen met elkaar rond de tafel
zouden gaan om te kijken of de baan nog nodig was voor elementair. Ditzelfde gold voor de
vrijdagavondbaan tussen 18.00 en 19.00 uur. Het besluit van het hoofdbestuur is zonder
overleg gebeurd dus jullie begrijpen dat wij als afdelingsbestuur hier zeer verbaasd over
waren. Wij zijn namelijk van mening dat je niet zomaar midden in het seizoen kan gaan
hakken in het trainingsschema. In de brief stond ook dat er alleen bezwaar kan worden
gemaakt in de algemene ledenvergadering die zal plaatsvinden in mei. Als afdelingsbestuur
hebben wij dan ook een brief gestuurd als antwoord op hun besluit met daarin onze
punten. Er zal binnenkort een gesprek zijn met het hoofdbestuur. Naar alle
waarschijnlijkheid zal hun besluit niet worden teruggedraaid, maar als afdelingsbestuur
zullen we aangeven dat wij het niet eens zijn met deze beslissing.
De reden waarom dit door het hoofdbestuur is besloten heeft ongetwijfeld te maken met
de wachtlijst van elementair zwemmen en het tekort aan water voor de B- en C-zwemmers.
Tevens is het bij ons bekend dat men vindt dat wedstrijdzwemmen te weinig betaald ten
aanzien van het aantal uren dat er gezwommen kan worden. Aan het begin van dit seizoen
is ook al aangegeven dat men de contributie het volgende seizoen wil verhogen naar zo’n €
30,-. Dit is nog niet definitief en wij zullen als afdelingsbestuur ons ook dusdanig gaan
opstellen om deze verhoging tegen te gaan.
Verder willen wij als afdelingsbestuur afsluiten met een ieder goede en fijne feestdagen te
wensen en een sportief 2016.
Namens het afdelingsbestuur,
Gini Mosch
Voorzitter
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, maandag 28 t/m woensdag 30 december, en zaterdag 2 januari gewoon getraind wordt,
inclusief de vroege dinsdagochtend training.
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Van de trainers
Herindeling banen
Door onder andere de instroom bij de jongste minioren zullen er een
beperkt aantal verschuivingen plaatsvinden in de baanindelingen bij de
trainingen. Deze herindeling vindt in het nieuwe jaar plaatst en zal
medegedeeld worden aan de verschillende kinderen die een baan of een
trainingsuur opschuiven.
Techniekwedstrijd
De volgende techniekwedstrijd is voor de rugslag en zal op zaterdagochtend 23 januari
2016 plaatsvinden.

Clubrecords aanvulling
Er zijn de afgelopen weken alweer nieuwe clubrecords gebroken dus de site is weer
aangepast met een nieuwe lijst. Bij ons vorige overzicht van clubrecords van 2015 ontbrak
nog die van Anouk vd Kruk op de 400 vrij, bij deze alsnog!

Sinterklaas bij Zeemacht!
Zoals aangekondigd in het vorige Waterspetje
zou de Sint de zwemmertjes van Zeemacht
bezoeken op 5 December na de
zaterdagochtendtraining. En inderdaad,
gekomen is hij, samen met zijn Pieten, speciaal
voor alle Zeemacht kinderen! Voordat de Sint
kwam werd er nog eerst lekker gespeeld in het
trainingsbad waar juf Kyra een echte
Pietenparcours had uitgezet. Na een half uur
moest iedereen zich omkleden en naar boven.
Daar stond al drinken en lekkere speculaas klaar voor de kinderen en koffie en thee voor de
pappa’s en mamma’s. Na een kwartiertje wachten en zingen kwam hij dan uiteindelijk: de
Sint! Na eerst nog een liedje te hebben gezongen
ging hij zitten en las Piet uit het grote boek voor
wie bij Sint op schoot mocht komen. Dat waren er
heel wat en Sint en Piet wisten alle geheimen van
deze zwemmers. Wat opviel is dat iedereen
zwemmen top vond en ze allemaal Olympisch
kampioen wilde worden! Aan het einde las Sint
nog een prachtig gedicht voor die hier verderop in
het Waterspetje staat. Daarna werden aan alle
kinderen mooie kadootjes uitgedeeld en ook de
trainers kregen nog een mooie handdoek van de
Sint. Met nog een afscheidslied werd de Sint
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uitgezwaaid. Hopelijk zien wij hem weer volgend jaar bij Zeemacht! Bij deze nog veel dank
aan het ‘Sinterklaascommitee’ dat alles perfect georganiseerd had.

Parade der limieten
Langzamerhand komen de verschillende korte baan kampioenschappen er weer aan, dus
tijd voor een overzicht van de behaalde limieten. Let op, dit is onder voorbehoud!
Nederlands Jeugd & Junioren Kampioenschap Korte Baan
Amber van der Kruk:
50,100,200 & 400 vrij; 50, 100 school; 50,100 rug
Jairo Kauwoh:
200 vrij; 100 & 200 school
Simone Anvelink:
400 vrij
Regio Winterkampioenschappen
Tessa Mosch:
100 school, 100 rug, 100 vrij, 100 wissel
Suzanne Mosch: 100 school, 100 rug, 100 vlinder, 100 vrij, 100 wissel
Christiaan Zwaal: 100 school, 100 vlinder, 100 vrij, 100 wissel
Jordi de Nijs:
100 school, 100 rug, 100 vlinder, 100 vrij, 100 wissel
Suzanne vd Brink: 100 rug, 100 wissel
Jet Kleine:
100 rug, 100 vlinder, 100 vrij, 100 wissel
Anouk vd Kruk: 100 school, 100 rug, 100 vrij, 100 wissel
Simone Avelink: 100 vlinder, 100 vrij, 100 wissel
Jairo Kauwoh:
100 school, 100 vlinder, 100 vrij, 100 wissel
Amber vd Kruk: 100 school, 100 rug, 100 vrij
Boyd Wijkman: 100 rug, 100 vrij, 100 wissel
Kyra Wesemann: 100 vrij, 100 wissel
Kay Wijkman:
100 school, 100 vrij, 100 wissel
Collin Schouten: 100 rug, 100 vlinder, 100 vrij, 100 wissel
Michael vd Wal: 100 school, 100 rug, 100 vlinder, 100 vrij, 100 wissel
Emma Riemers: 100 rug, 100 vlinder, 100 vrij, 100 wissel
Nicole Nelissen: 100 vrij, 100 wissel
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Een gedicht van de Sint voor de trainers van Zeemacht
De trainers van de wedstrijdzwemafdeling
Doen het met liefde en niet uit verveling.
De Sint kreeg een lijstje met 12 namen
En stelde daarom maar een mooi gedicht samen.
Meneer van Roon, de nestor van dit stel
Sukkelt met zijn gezondheid en is niet meer al te
snel.
Maar op feestjes en partijen is hij altijd present
Hij is net als de Sint, een goede, maar wel, oude
vent.
Ook bij Tim Barrett beginnen de jaren te tellen
Maar hij weet het allemaal nog heel goed te
vertellen.
Denk aan je insteek en ademhaling
Probeer te glijden door het water als een paling.
Volgens de Sint heeft Wendy haar bed in het
zwembad staan
Dat zal wel handig wezen want dan hoeft ze niet
zo vaak heen en weer te gaan.
Vol passie en liefde geeft zij de meeste uren
training
En geniet van de successen van de zwemmers
naar mijn mening.
En dan hebben we ook nog jongetje Bes
Zijn expertise is ook een groot aandeel in al het
succes
Zodra hij weer vanuit Aberdeen is geland
Is hij te vinden in het water of aan de badrand.
De Winter-Bakker, oftewel Marianne
Is fulltime moeder van Luuk en Anne
Maar ook zij is verslaafd aan de geur van chloor
En geeft met liefde haar kennis aan de kleintjes
door.
Op Marthijn kunnen we ook altijd bouwen
Een feest voor de zwemmers maar ook voor de
vrouwen.
Met zijn olijke kop en vrolijkheid
Toont hij zijn bekwaamheid.

Ellen zat vroeger op zwemmen en zwom een
keertje mee
Op de vraag: wil je trainer worden zei zij meteen:
oké
Zij is zeer gedreven en enthousiast
En haalt werkelijk van alles uit de kast.
Haar Stefan kreeg ook het virus te pakken
Haalde bevoegdheden en zag de PR wegzakken
Met een rust waar de Sint jaloers op is maakt hij
zich hard voor de club
Deze man verdient in zijn eentje gewoon de
Boeiercup
Andrea weet ook van wanten, maar dat wist de
Sint al
Maar ook zij kon niet op tegen het
wedstrijdzwembal
Met een springende dochter en een zwemmende
zoon
Vindt zij dit eigenlijk allemaal heel gewoon.
Begon Richard zijn carrière bij de club als bij de
ploeg zitten
Hij zorgt er nu voor dat de zwemmers niet in het
water liggen te pitten.
Maar ook voor andere zaken is hij te porren
En hij doet dat allemaal zonder de morren.
Als jullie goed hebben opgelet missen we er nu
nog twee
Maar ook voor die twee meiden heeft de Sint wat
mee.
Tessa de bijna fysio en Suzanne, de
verpleegkundige in de dop.
Zwemmen al jaren mee aan de top.
Ondanks hun studie en de daarbij behorende
taken
Richten ze zich graag op zwemzaken.
Naast het training geven ook nog zo hard kunnen
zwemmen
Volgens mij zijn jullie beide voorlopig nog niet af
te remmen.
Jullie doen er allemaal heel veel voor
De Sint is trots op jullie en zegt: ga zo door.
We delen nu de cadeautjes uit
En veel plezier met de buit.
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MSV Zeemacht, Nederland op zijn best
Dochter Pascale was na 8 maanden zeilen in de Cariben op haar 4e jaar wel ‘watervrij’ kun je zeggen. Ze
plonsde daar iedere dag overboord in het azuur blauwe water van 26 graden. Weer thuis in Den Helder
ga je dan echt leren zwemmen en diploma’s halen. Bij Zeemacht, want dat kwam goed uit met de dagen
en lestijden. En wat bleek, ze doen het daar nog leuk ook. Eerst nog in het oude zwembad de Schots,
later in het nieuwe Heersdiep, wat ernaast gebouwd werd. Van de Schots rest nu enkel nog twee
prachtige gedichten van Jack Beneker in steen gehouwen bij de laatste afsluiter. Een prachtig en
passend gedenkteken. Zes diploma’s later werd Pascale door juf Ellen gevraagd of ze mee zou willen
doen aan de trainingen voor wedstrijdzwemmen. Ze zei direct: ja leuk!
Vanaf de eerste training was het letterlijk en figuurlijk als een warm bad; iedereen doet zijn best en
helpt elkaar. Als er bijvoorbeeld een slag of keerpunt demonstratie nodig is dan springt een oudere
zwemmer direct het bad in, en doet het gevraagde een aantal malen voor. Pascale vindt de trainingen
erg leuk, maar ook het zwemmen en het lekker lang douchen daarna, want dan kun je met iedereen
kletsen. Vaak komt ze als laatste de kleedkamer uit.
De eerste wedstrijd is op haar 7e verjaardag, 14 juni 2015 in Purmerend, een prachtig bad! Bij die en
latere wedstrijden ontfermen de andere zwemmers zich over de kleintjes. Ze helpen bij het vinden van
de kleedkamer en bij het inzwemmen. Dat is wel een geweld wanneer er vele zwemmers tegelijk het
bad in gaan, een gespetter van jewelste! Daarna is het wachten op je beurt. Op tijd shirt en broekje uit
op tijd naar je baan en startblok. En zodoende ontstaat dan dit moment waarop zo’n kontkruimel gaat
starten voor haar eerste wedstrijd. Pascale vond het geweldig: zij ging blij naar huis met een ervaring en
een eerste PR rijker. Wij beleefden ook een heel leuke middag. Van begin tot eind werd onze dochter op
een fantastische manier letterlijk en figuurlijk aan de hand genomen.

Mijn conclusie is deze ….. (zonder het al te veel te willen aanzetten):
Hierin ligt de kracht van Nederland, in deze gang van zaken. Noem het wat je wilt, verenigingsgebeuren
of wat dan ook, maar het gaat er om dat een aantal mensen zich belangeloos inspannen om iets te
ondersteunen, om iets mogelijk te maken. Zo gaat het dagelijks op veel plekken door honderdduizenden
mensen die zich daar deels niet eens van bewust zijn. Bij een gezamenlijke interesse is elkaar helpen
vanzelfsprekend zo blijkt.
Wij maken dit nu weer mee bij Zeemacht en ik heb ook al 30 jaar dezelfde ervaring bij het catamaran
zeilen in Den Helder in Huisduinen. Toen ik lang geleden voetbalde bij HFC Helder was het ook zo, er
verandert dus niets. Daarom maak ik mij ook geen zorgen, alles komt goed.
Kees Goed
(Simone en ik zijn begonnen aan onze cursus tijdwaarnemer bij de KNZB)
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Wedstrijdverslagen

Boeier deel 3 in Den Helder
Deel 3 van de Boeiertrofee werd in onze
eigen zwembad gezwommen en ook nog
eens met elektronische tijdwaarneming.
Dit vormde een enorme inspiratie voor
onze zwemmers want er werden maar
liefs 60 PRs gezwommen, drie
clubrecords en een ONK limiet. Door
deze resultaten verstevigden wij onze
koppositie in het tussenklassement van
de Boeier.
De wedstrijd begon al meteen goed met
de 100 school want het regende PRs
waaronder een clubrecord van Anouk op zowel de 50 meter tussentijd als de 100 eindtijd.
Verder waren er PRs voor Raphaella (-5 sec), Josephine (-3.5), Amber (-1.5 sec), Tessa (-1
sec), Desiree (-1 sec) en Sanne (-0.5 sec). Verder stond er voor de dames ook de 200 vrij op
het menu en daar waren er PRs voor Annette (-5.5 sec), Josephine (-2 sec) en Kyra (-0.5
sec). Ook op de 50 vlinder vielen er PRs te noteren voor Suzanne vd Brink (-1 sec), Simone (0.5 sec), Desiree (-0.3 sec), Kyra (-0.2 sec), en Josephine (-0.05).
Bij de heren begon de wedstrijd met het altijd
spectaculaire 100 vrij. Ook hier was er een regen aan PRs:
Liam (-4 sec), Marco (-1.5 sec), Kay (-1 sec), Jairo (-0.8
sec), Mees (-0.8 sec), Leon (-0.7 sec), Christiaan (-0.7 sec),
Jordi (-0.3 sec) en Boyd (-0.1 sec). Op de 50 meter
tussentijd waren er nog PRs voor Max (-2 sec) en Jeroen
(-2 sec). Hierna stond het altijd lastige 200 school op het
programma maar ook dat ging de Zeemachtzwemmers
goed af. Er waren PRs voor Christiaan (-10 sec), Mees (-9
sec), Twan (-8 sec), Marco (-7 sec), Jordi (-6 sec), Kay (-6 sec), en Liam op de 100 meter
tussentijd (-0.5 sec). Ook de heren sloten de
individuele nummers af met de 50 vlinder. PRs waren
er wederom voor Mees (-2 sec), Marco (-0.5 sec), Kay
(-0.2 sec), Christiaan (-0.1 sec en een clubrecord), en
Jordi (-0.05 sec).
De minioren volgde het goede voorbeeld van de
oudere zwemmers. Bij de jongste minioren was er
eerste de 50 school. PRs op die afstand waren er voor
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Ceylin (- 1 sec) en voor Thijmen (-0.5 sec). Op de 50 rug zwommen Lyndsey (-3 sec), Pascale
(-2.5 sec) en Thijmen (-0.8 sec) PRs. De oudere minioren waren ook heel goed op dreef.
Allereerst werd de 50 vrij gezwommen en er konden PRs worden genoteerd voor Lara (-3
sec), Jay (-2.5 sec), Emma (-1.5 sec), Collin (0.8 sec) en Michael (-0.3 sec). Op de 100
wissel waren er PRs voor Nicole (-7 sec),
Emma (-3 sec), Michael (-2 sec) en Collin (-1.5
sec). Een gedeelte van de minioren deed de
100 school en PRs op die afstand waren er
voor Lara (-3.5 sec) en Malika (-2 sec).
De wedstrijd werd afgesloten met de
estafettes en de 400 vrij. De 4x25 school
werd een overwinning voor de jongste minioren evenals de 4x50 vrij voor zowel de dames
als heren. Bij de 4x50 vrij zwommen de jongens onder 12 (Kay, Marco, Collin en Michael)
een clubrecord. De afsluitende 400 vrij werd een prooi voor Simone die nipt de NJJK limiet
miste. Amber haalde maar liefst 18 seconden van haar PR af wat goed was voor het ONK
limiet van volgend jaar. Ook Annette (-12 sec) en Raphaella (-5 sec op de 200 tussentijd)
zwommen nog PRs.
Al met al dus weer een bijzonder succesvolle thuiswedstrijd voor onze zwemmers en een
goede motivatie om de laatste wedstrijden van het jaar ook succesvol af te sluiten. Dank
gaat uit naar de vele vrijwilligers die geholpen hebben bij de elektronische tijdwaarneming,
de op- en afbouw van het bad en de catering.

WZ&PC Limietwedstrijd in Purmerend
In Purmerend vond de 2e limietwedstrijd van
WZ&PC plaats. Een relatief kleine ploeg,
uitgedund en verzwakt door ziektes en
blessures, van Zeemacht deed aan deze
wedstrijd mee om te proberen limieten te
halen voor NJJK of andere
kampioenschappen. Daar slaagde ze helaas
niet in maar toch werden er nog een paar
mooie PRs gezwommen.
Boyd was het meest succesvol en zwom PRs
op al zijn afstanden: de 100 rug (-0.1 sec), de
200 vrij (-8.5 sec), en de 100 school (-1.5 sec). Amber haalde 1.5 seconden van haar PR af
op de 100 vrij en zwom haar eerste tijd op de 200 wissel. Kay zwom 1 seconde af van zijn
100 school PR. Ook Christiaan liet zich op deze afstand zien door maar liefst 5 seconden van
af te halen van zijn PR. Jairo zwom tenslotte nog 2 seconden af van zijn 200 rug PR. Hopelijk
is bij de volgende wedstrijden iedereen weer fitter en blessurevrij.
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Amsterdam Swim Cup
De Swim Cup is een zeer sterk bezette internationale zwemwedstrijd voor de lange baan die
jaarlijks wordt gehouden in Amsterdam. Alleen daar al te mogen zwemmen tussen alle
internationale toppers (op de foto met Florent Manaudou) is een grote eer. Die was
weggelegd voor onze Zeemachtzwemmers Anouk, Tessa en Suzanne op de 50 meter vrije
slag. Anouk slaagde er bij de wedstrijd in haar PR met 0.5 seconden te verbeteren.

Miniorencircuit deel 2 in Purmerend
Onze topminioren gingen voor deel 2 van het
Miniorencircuit naar Purmerend om te proberen weer
een greep te doen naar de medailles. Er stonden wel
pittige nummers op het programma waaronder het
loeizware 200 vlinder. Mede door dit zware
programma en blessures/ziektes was er maar een
kleine ploeg van zes zwemmers afgereisd naar
Purmerend. Deze zwemmers lieten ze zich wel echter
van hun goede kant
zien want ze
behaalde 3 gouden en een bronzen medaille. Daarnaast
zwommen ze op alle afstanden persoonlijke records of
nieuwe tijden.
Emma Riemers won zowel de 200 vrij als de 100 vlinder.
Op die laatste afstand zwom ze meteen een nieuw
clubrecord! Collin behaalde ook goud op de 200 vrij en
brons op de 100 vlinder. Michael van der Wal werd bij
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die laatste afstand nipt 4e en bij de 200 vrij 5e. Nicole Nelissen zwom een PR op zowel de
100 rug (-1 sec) als de 100 vrij (-5.5 sec). Kay Wijkman en Marco van der Wulp zwommen
bij de 200 vrij allebei een PR en haalde er 15 en 10 seconden, respectievelijk, af. Alweer een
succesvolle aflevering voor Zeemacht van het MiniorenCircuit. Volgende keer zijn we
hopelijk weer met een grotere groep als we naar Alkmaar gaan voor deel 3.

Martinez Cup in Amsterdam
Een kleine ploeg van Zeemacht was zaterdag afgereisd naar het drukbezette Sloterparkbad
in Amsterdam voor de Martinez Cup. Te midden van het nationale geweld werden er 4 PRs
gezwommen. Amber was goed op dreef en zwom PRs op de 50 vrij (-0.8 sec) en de 100
school (-1.5 sec). Boyd zwom een PR op de 50 rug (-1 sec). Simone zwom op de loeizware
200 vlinder een halve seconde van haar PR af. Jairo en Jordi zwommen zeer dicht bij hun
PRs maar bleven er helaas net boven.

Limietwedstrijd ZV de Zaan in Zaandam
De laatste zwemwedstrijd voor de Zeemachters in 2015 was de limietwedstrijd in Zaandam.
Een laatste mogelijkheid om de PRs nog wat scherper te stellen of misschien zelfs wel
limieten te halen. Zeemacht was met een behoorlijke ploeg afgereisd naar Zaandam die
goed waren voor in totaal 12 PRs. En NJJK limieten werden er ook gehaald: Simone op de
400 vrij en Amber op de 100 rug, allebei in nieuwe persoonlijke records. Tevens werden er
twee nieuwe clubrecords gezwommen: Simone op de 400 vrij en Anouk op de 50 school.
Michael was de eerste met een PR, op de 100
vrij (-0.2 sec). Liam zwom hierna een PR op de
200 school (-2.5 sec), gevolgd door Amber met
een forse PR op de 100 rug (-4 sec). Op de lange
400 vrij zwom Collin een dikke PR (-8.5 sec). Op
de 50 vrij waren er een aantal PRs: Kyra (-0.3
sec), Marco (-0.7 sec), Boyd (-0.4 sec) en Liam (0.03 sec). Kay zwom nog een PR op de 50
school tussentijd (-0.3 sec). Ten slotte zwom
Simone nog een PR op de 200 vrij (-0.4 sec). Een succesvolle afsluiting van het nieuwe jaar!

ZuyderZee Master Circuit deel 4 in Lelystad (bijdrage Annette van Dok)
Hierbij een bijdrage van Annette van Dok over haar zwemwedstrijd in Lelystad:
Altijd gezellig daar in Lelystad. Een wedstrijd die pas om 16.30 uur begint en vier uur later
eindigt.
De 100m vrij ging *** (censuur redactie) in Lelystad, met krampaanval in beide kuiten bij
het loskomen van het blok levert een tijd op van 3 seconden boven mijn p.r. Niet te lang bij
stil blijven staan, want er staat nog meer op het programma…
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Extensief trainen levert inmiddels behoorlijk wat rendement op. Voor mijn gevoel ging de
eerste 200 meter heerlijk relaxed, de jonge god (35+) die in de baan naast me zwom hield ik
binnen oogafstand (waarom dus niet sneller gestart?) en de andere 35+ster bleef ik voor.
Maar waarom dan toch weer instorten tijdens die onvermijdelijke 100m schoolslag? Een
opleving tijdens de afsluitende 100m vrij resulteerde in een eindsprint, dus weer puf over…
Hoe moe ik ook aan deze wedstrijd begon, de 400 meter wisselslag gaat in een p.r. ruim
anderhalve seconde sneller dan eerder gezwommen. Dat wordt volgende maand een dik p.r.
en onder de 7 minuten tijdens het NK kortebaan volgende maand in Papendrecht.

De 100m rugslag als laatste afstand van de dag, nog in de flow van de 400m wissel en ruim
anderhalf uur, een blikje cola light en een breaker later, ruimschoots gebruik gemaakt van
het in-/uitzwembad. De start gaat voor de verandering lekker, halverwege de eerste baan
versneld naar een armtempo hoger en dat kon ik in de laatste baan nog een keertje met ook
nog een hoger beentempo. Uiteindelijk een negatieve split wat resulteerde in een p.r. met
een verbetering van een halve seconde.
De wijze lessen van deze wedstrijd?
- Zorgen dat ik goed uitgerust ben (geen late avonden) in aanloop naar ZMC Zwolle
9/1 met een 200m vlinderslag op het program en zeker zo uitgerust voor het NK in
Papendrecht 22+23+24/1 met een druk programma. Ik heb er nu al zin in!!! En de
komende weken niets aankomen, liefst een kilo of drie eraf.
En in het algemeen:
- Optimaal gebruik maken van een in-/uitzwembad, een onderschatte luxe indien
beschikbaar; bij sprintafstanden, maar zeker ook bij lange/zware afstanden en niet
alleen voor masters ;). Ga na een race eerst uitzwemmen, niet meteen je vriendjes
opzoeken of grijpen naar je iPad.
- Plan je race en race je plan, als je een doel voor ogen hebt, dan is je kans op slagen
groter dan wanneer je onverschillig aan een wedstrijd begint.
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Verjaardagskalender
Maandag 4 Januari

Kyra Wesemann

Dinsdag 5 Januari

Erwin van Boheemen

Woensdag 6 Januari

Jet Kleine

Donderdag 7 Januari

Brandon Salas

Zondag 10 Januari

Thijmen van Boheemen

Woensdag 20 Januari

Boyd Wijkman

Deadline volgende Waterspetjes
29 Januari 2016
26 Februari 2016
25 Maart 2016
28 April 2016
Mededelingen, verslagen en leuke foto’s voor de nieuwsbrief sturen naar:
ellenstefan@quicknet.nl
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