Nieuwsbrief MSV Zeemacht Wedstrijdzwemmen

Maart 2016
Wedstrijdagenda
Datum
Maart
6
13
13
18-20
19
20
April
3/10
10
17
17
24
24

Wedstrijd

Zwembad

Bijzonderheden

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

Purmerend
Purmerend
Alkmaar
Seraing (B)
Gent (B)
Amersfoort

Uitnodiging verstuurd
Uitnodiging verstuurd
Uitnodiging verstuurd
Uitnodiging verstuurd
Uitnodiging verstuurd

Swimcup/ONK
Boeier deel 5
Zuyderzee Master Circuit deel 8
Lange Afstand Circuit
Miniorencircuit, deel 5
Zuyderzee Master Circuit deel 9

Eindhoven
Purmerend
Alkmaar
Leeuwarden
Alkmaar
Grootebroek

Nieuwe leden
Esra Hertsenberg (minioren 5)
We wensen je veel plezier en succes bij Zeemacht!
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Nieuws
Van het bestuur & technische commissie
Mededeling van het afdelingsbestuur
Wij als afdelingsbestuur hebben rond de tafel gezeten met het hoofdbestuur vanwege de
begroting van 2016. De begroting welke wij hebben ingediend is goedgekeurd, maar omdat
er nog een overleg moet plaatsvinden met de afdeling elementair in zake het ruilen van
banen, kunnen we nog niet concreet zeggen op welke dagen er hoeveel uur gezwommen
gaat worden. Het aantal zwemuren zal in ieder geval nagenoeg gelijk blijven.
Tevens kunnen we melden dat de contributie per maand ongewijzigd blijft.

Van de trainers
Swimkick techniekdiploma’s
Onlangs is de techniekwedstrijd voor de rugslag gehouden. Dat viel
blijkbaar niet iedereen mee want vooral bij onze gouden en zilveren
diploma’s waren er in eerste instantie heel veel zwemmers die het niet
haalden. De trainers hebben hun hart over hun hand gestreken en deze
zwemmers onlangs opnieuw de techniekwedstrijd laten doen: gelukkig
werden er nu veel betere scores gehaald. Hopelijk is het duidelijk dat je echt je best moet
doen bij deze techniekwedstrijden om je diploma’s te halen!
De volgende zwemmers hebben hun techniekdiploma voor de rugslag gehaald:
Brons
Lucas Aandewiel
Pascale Goed
Ceylin Heemskerk
Lindsey vd Wal
Esra Hertsenberg
Andy Eugelink
Kyara vd Linden
Daphne Stam

Zilver
Quinty vd Linden
Max Boltjes
Lukas Laufenberg
Thijmen van Boheemen
Goud
Nicole Nelissen
Malika Brink

Van harte gefeliciteerd met jullie diploma! De volgende techniekwedstrijd is de borstcrawl
op zaterdag 9 april.
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Goed presteren? Goed slapen!

Zwemmen is een sport die veel in de vroege uurtjes van de dag wordt beoefend. Denk maar
aan de vroege trainingen op zaterdag! Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat het
krijgen van genoeg slaap essentieel is voor een optimale sportprestatie. Slaaptekort heeft
negatieve gevolgen voor zowel je mentale- als fysieke toestand. Joop Zoetemelk zei al eens:
de Tour de France win je in bed.
De slaap bestaat uit vijf fases. Tijdens de slaapfases drie en vier maakt het lichaam het
groeihormoon HGH aan. Dit hormoon versnelt het herstelproces van spieren en botten.
Deze slaapfases drie en vier horen bij de zogeheten ‘Diepe Slaap’. Slaapfase vijf bestaat uit
de zogeheten REM-slaap. In deze fase droom je niet alleen, het stimuleert ook je cognitieve
prestaties. Via de REM-slaap leer je sneller, ook de dingen uit je training! Aan de Trent
Universiteit in Canada hebben ze hier onderzoek naar gedaan. Mensen die goed sliepen
waren tijdens dit onderzoek sneller in staat om een zwemtechniek te leren dan mensen die
slecht sliepen.
Uit ander onderzoek blijkt ook het fysieke effect van goed slapen: je kunt een maximale
sprint langer volhouden. In een experiment van de Stanford universiteit kregen zwemteams
de opdracht om hun nacht te verlengen naar 10 uur slaap. Na zes weken bleken de
zwemmers een sprint over 15 meter gemiddeld ruim een halve seconde sneller af te
kunnen leggen. Ook verbeterde hun reactievermogen op het startblok. De conclusie is dus
duidelijk: wil je goed trainen en wil je goed presteren op een zwemwedstrijd dan is een
goede nachtrust heel belangrijk!
(Bronnen: www.fiets.nl; www.chronomed.nl).

Zeemacht limietwedstrijden

In tegenstelling tot wat er in het vorig Waterspetje is vermeld zal er door gebrek aan goede
datums en ruimte in het Heersdiep geen limietwedstrijd aan het einde van het seizoen zijn.
De Juttercup op 1 Mei staat nog wel in de planning, de uitnodigingen zijn verstuurd naar de
verschillende verenigingen in Noord-Holland en wij hopen op een grote respons.

Officials gezocht

Voor zwemwedstrijden zijn er altijd veel officials nodig, vooral tijdwaarnemers. Als club zijn
wij verplicht een aantal tijdwaarnemers per wedstrijd te leveren, anders mogen onze
zwemmers niet meedoen. Gelukkig hebben wij een aantal ouders die altijd bereid zijn om
als official op te treden maar dit zijn maar een beperkt aantal. Hierdoor kunnen wij niet
altijd een grote ploeg sturen naar zwemwedstrijden.
In maart/april 2016 zullen er weer twee cursussen tijdwaarnemer 4 van start gaan. De
cursus bestaat uit 4 bijeenkomsten, 1 praktijkles en 1 mondelinge examen. De cursussen
worden ‘s-avonds (20.00) gehouden op 9, 16, 23, 30 maart 2016 in zowel Hoorn als
Beverwijk. Er is praktijkles op zaterdag 26 Maart in Amsterdam en het mondeling examen
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is op zaterdag 2 April in Purmerend. Meer informatie kan je vinden op onze website of via
deze link.
Het zou leuk zijn als er meerdere ouders zich willen opgeven voor deze cursus. Opgeven kan
voor 29 februari door een mailtje te sturen naar: wedstrijdzwemmen@zeemacht.nl of
direct naar: famwedekind@hetnet.nl met cc naar het e-mail adres van de afdeling.

Vrienden- en vriendinnetjesdag
Jullie hebben de aankondiging per mail en per folder al gehad: in de voorjaarsvakantie bij
de dinsdagmiddag training op 1 Maart mag je een vriendje of vriendinnetje meenemen. De
enige voorwaarde is dat hij of zij wel in het bezit moet zijn van minimaal een B-diploma
zodat er goed mee kan worden gedaan in het diepe wedstrijdbad. We maken er een leuke
training van en voor iedereen is er wat lekkers na afloop.

Dinsdag 1 maart, 5 uur

Neem in de voorjaarsvakantie je vriendje of vriendinnetje mee
naar het zwembad en om te laten zien hoe leuk
wedstrijdzwemmen is. De training is van 5-6 uur in het grote
wedstrijdbad, alle minioren (minimaal B-diploma) zijn welkom!

Te koop aangeboden
Een roze snorkel, badpakken, zwembroeken en
zoomers maat 39/40 en 40/41 te koop aangeboden.
Voor informatie kun je terecht bij Sylvia de Nijs,
telefoon: 0223-707992.
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Wedstrijdverslagen

NJJK in Amsterdam

Voor de Nederlandse Jeugd&Junioren kampioenschappen hadden zich 4 zwemmers van
Zeemacht geplaatst: Amber, Jairo, Simone en Jordi. Het kampioenschap begon voor
Zeemacht op vrijdag al meteen goed: in de series van de 50 school zwom Amber een dikke
PR (-2 sec) en plaatste zich voor de finale. Dat kunststukje herhaalde ze bij de 50 vrij: weer
een PR (-0.3 sec) en weer in de finale. Jordi volgde dit goede voorbeeld door een PR te
zwemmen op de 100 vlinder (-0.1, vlak boven de magische 1 minuutgrens) en eindigde als
17e van Nederland.

een mooie 8e plek.

De middagsessie werd afgetrapt door
Simone op de 400 vrij. Zij zwom net boven
haar PR en werd 27e van Nederland. Toen
was het de beurt aan Jairo voor zijn eerste
afstand: de 50 school. Daar zwom hij ruim
een halve seconde af van zijn PR en
eindigde op een mooie 8e plek. Hierna
zwom Amber in de finale 50 school en
behaalde daar een prachtige 4e plaats in een
tijd net boven haar PR van die ochtend. Op
de 50 vrij finale zwom Amber weer harder
dan in de ochtend en dus een nieuwe PR en

Op dag 3 kwamen Amber en Jairo weer in actie. Bij de 100 rug was Amber helaas iets te
snel uit het startblok maar dat maakte ze weer goed op de 200 vrij waar ze een dikke
nieuwe PR zwom (-6 sec), goed voor een finaleplaats. In die finale eindigde ze op een mooie
6e plaats. De dag werd afgesloten door
Jairo die op de 200 school als 9e van
Nederland eindigde.
De laatste dag begon met de serie 100
school waar Amber 2e werd in een tijd net
boven haar PR, maar wel goed voor een
finaleplaats. In de serie 100 vrij deed ze er
een tandje bovenop wat resulteerde in
een nieuwe PR (-0.7 sec) en wederom
kwalificatie voor de finale. Ook Jairo liet
zich zien op de 100 school waar hij een
nieuwe PR zwom (-0.2 sec), goed voor de 11e plaats. Amber deed in de finale 100 school er
nog een schepje bovenop: ze zwom een nieuwe PR (-3.5 sec) en behaalde een prachtige 4e
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plek. In de 100 vrij finale zwom ze wederom een PR en nadert de 1.10 grens. Die tijd was
goed voor een 7e plek. Al met al weer hele goede prestaties van onze juniorentoppers!

Boeier trofee deel 4 in Schagen

Voor deel 4 van de Boeiertrofee reisde wij af naar Schagen om onze koppositie te
verstevigen en liefst zelfs nog uit te breiden. Ondanks een fors aantal afzeggingen hadden
wij nog een behoorlijk grote ploeg over die uitstekende prestaties neerzette:24 PRs. Dit was
goed voor 23x een eerste plaats, 8x een tweede en 19x een derde plaats.
De PR score liep al hoog op bij de 100 wissel. Er waren PRs
voor Amber (-3 sec), Kyra (-2.5 sec), Simone (-0.02 sec),
Marco (-7.5 sec), Mees (-5 sec), Liam (-4 sec), Leon (-3 sec)
en Kay (-1 sec). Pascale en Daphne legde een keurige 25
vlinder af en Emma scoorde op de 50 vlinder een PR (-0.1
sec). De lange nummers waren dit keer de 200 rug en 200
vrij. Op de 200 rug waren er PRs voor Kyra Wesemann (-6.5
sec) en Simone (-4 sec), terwijl op de 200 vrij waren er PRs
voor Leon (-9 sec), Mees (-7 sec), Kay (-6.5 sec) en Boyd (-0.5 sec).
De korte afstanden waren dit keer de 50 vrij en
50 school. Onze jongste minioren scoorden allen
een PR op de 50 vrij: Daphne (10 sec!), Pascale (3 sec) en Kyara (-0.5 sec). Op de 50 school waren
er PRs voor Mike (-3 sec), Kyra Wesemann (-0.5
sec) en Collin (-2 sec). Tenslotte werd de
estafette 4x50 wissel door de dames (Suzanne,
Anouk, Simone en Kyra Wijnker) in een nieuw
clubrecord gezwommen! Goede prestaties die
onze koppositie in de Boeier hebben verstevigd.
Het moet mogelijk zijn om bij de laatste ronde
deze trofee binnen te halen.

KNZB Challenger in Drachten

Wegens een gebrek aan klokkers kon maar een klein ploegje van Zeemacht (Christiaan,
Jordi, Anouk en Amber) naar Drachten om bij de KNZB Challenger tegen de top van
Nederland op de lange baan te zwemmen. Er
werd bijzonder goed gezwommen wat
resulteerde in 3 NK limieten, 5 PRs en maar
liefst 6 finaleplaatsen.
Christiaan behaalde op zijn 100 vlinder race de
limiet voor zowel 50 als de 100 vlinder voor
het NK in Eindhoven in April, beide in PRs.
Christiaan scherpte in de A-finale zijn 50
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vlinder PR nog aan en werd uiteindelijk knap 4e. Ook zwom Christiaan nog een PR op de 200
vrij en werd in de B-finale 8e en 16e in totaal. Jordi de Nijs kwalificeerde zich voor de Bfinale 100 vlinder en won die ook: hij werd overal 9e.
Anouk behaalde in de ochtendseries de NK limiet op de 50 meter schoolslag in een nieuwe
PR. Ze werd 6e bij de A-finale 50 school. Amber zwom PRs op zowel de 50 school als de 100
vrij. In de IPC finale 50 school als ook de 100 vrij werd ze mooi 5e. Uitstekende prestaties
om het lange baan seizoen mee te beginnen!

Regiokampioenschappen Sprint in Purmerend

In Purmerend vond de Regiokampioenschappen sprint
plaats: een wedstrijd voor de echte sprinters met allemaal
50 meters. Deze rappe wedstrijd was heel succesvol voor
Zeemacht met 16 podiumplaatsen, 19 PRs, 2 clubrecords en
in het overallklassement een 2e plaats voor Jordi en een 3e
plek voor Boyd.
Boyd won 2 afstanden (50 rug en 50 vlinder) en werd 1
maal 2e (50 vrij) en zwom op alle vier de afstanden een PR.
Jordi werd 2e op de 50 school en 3 maal 3e en zwom PRs op
de 50 rug en 50 school. Anouk van der Kruk won de 50
schoolslag in een nieuwe PR en clubrecord. Michael van
der Wal werd 2e op de 50 rug in een nieuwe PR en 2 keer
3e met een PR op de 50 school. Kyra Wesemann werd 2e
op de 50 vrij en 3e op de 50 school en zwom op alle vier de
afstanden een PR. Jairo Kauwoh en Kay Wijkman behaalde
allebei een 3e plek op de 50 school. Kay zwom tevens PRs
op de 50 school en 50 vrij.
Mooi PRs waren er verder te noteren voor
Amber (50 rug) en Marco (50 vlinder en 50
rug). Tenslotte eindigde de mixed estafette
4x50 vrije slag op de 2e plaats in een nieuw
clubrecord en met een sterke PR voor
startzwemmer Boyd. Superprestaties van
onze sprintkanonnen!

LAC wedstrijd in Leeuwarden

Terwijl de sprinters actief waren in Purmerend waren onze zwemmers van de lange adem,
Simone en Collin, juist actief bij een Lange Afstand Circuit wedstrijd in Leeuwarden. Collin
zwom vlak achter elkaar de 200 wissel en 800 vrij en Simone zwom de 1500 vrij. Collin
zwom eerst 13 seconden van zijn PR op de 200 wissel af en daarna 1 minuut en 7 seconden
van zijn PR op de 800 meter vrije slag. Simone haalde maar liefst 1 minuut en 28 seconden
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van haar PR op de 1500 meter vrij slag af, en zwom al vlak in de buurt van de ONK limiet
korte baan voor volgend seizoen. Die tijd was tevens goed voor een clubrecord evenals de
800 meter tussentijd die ook goed was voor een clubrecord. Puike prestaties van onze
zwemmers met de lange adem!

Zuyderzee Master Circuit deel 6 in Heerenveen

Master Annette trok naar Friesland voor deel 6 van het Zuyderzee Master Circuit. Helaas
geen PRs dit keer maar op de 400m wisselslag wel een 3e plek, en op zowel de 25m vlinder
als de 100m vlinder een knappe 4e plaats.

DAW limietwedstrijd lange baan in Alkmaar

Voor veel zwemmers was de eerste lange baan (=50
meter) wedstrijd van dit seizoen in Alkmaar.
Hoogtepunt was de NJJK limiet Lange Baan van Boyd
op de 200 rug. Verder werden er maar liefs 27 PRs
gezwommen waarbij sommige PRs zelfs sneller
waren dan de Korte Baan tijden!

Vooral op de school en de vrij werd er flink
uitgehaald. Op de 50 vrij waren er PRs voor Marco (3.5 sec), Christiaan (-0.3 sec), Jordi (-0.2 sec),
Josephine (-2.5 sec) en Kyra (-1 sec). Op de 100 vrij
zwommen Liam (-10 sec), Marco (-8 sec), Mees (-6 sec), Kyra (-1 sec) en Chris (-1 sec) PRs.
Op de langere 200 vrij waren er PRs voor Boyd (-14 sec), Amber (-14 sec), Kyra (-0.1 sec) en
Mees (-2 sec). Op de 50 school was er een nieuwe PR voor Liam (-5 sec) terwijl op de 100
school PRs werden gezwommen door Anouk (-4 sec),
Amber (-2 sec), Mees (-23 sec!), Kay (-9 sec) en Liam (7 sec).
Ook op de rug vielen er PRs te noteren. Naast de PR
van Boyd op de 200 rug (-6 sec) zwom hij ook een PR
op de 100 rug (-5
sec). Josephine
zwom een PR op de 50 rug (-1 sec). Op de 100 vlinder
waren er mooie PRs voor Marco (-16 sec) en Jordi (-1
sec). Tenslotte zwom Kay op de 200 wissel maar liefst
23 seconden van zijn PR af. Een hele goede start van
het lange baan seizoen!

Speedo Jaargangwedstrijd in Leiden

Twee keer in het seizoen zijn er Jaargangwedstrijden
voor de minioren waarbij de top van Nederland tegen elkaar uitkomt. De eerste is in
Februari in Leiden in een 25 meter bad. Alleen om daar al te mogen zwemmen is een hele
eer. Na 10 jaar afwezigheid (Suzanne Mosch en Lisa Boers waren de laatste in 2006) hadden
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wij eindelijk weer deelnemers van Zeemacht: Emma op de 50, 200, 400 vrije slag, 100
rugslag en 100 vlinderslag en Collin &Michael op de 100 rugslag.
Op de eerste dag kwam alleen Emma in actie. Ze begon met de 200 vrij, waar ze met een
spetterende PR (-5 sec) 7e werd! Op de vlinderslag werd ze 18e . De tweede dag begon met
Emma op de 50 meter vrij en wederom een PR (-0.5 sec) en de 11e plek. Toen was het de
beurt aan de mannen op de 100 rug: zowel Michael (-2 sec) als Collin (-0.5 sec) zwommen
een PR, goed voor de 13e en 20e plek, respectievelijk. Hierna kwam Emma ook in actie op de
100 rug en wederom een dikke PR (-3 sec). Tenslotte kwam Emma nog uit op de zware 400
vrij en ondanks dat haar bril er af ging bij de start bikkelde ze ook daar weer naar een PR (-4
sec), goed voor de 8e plek. Topprestaties van onze minioren!
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Verjaardagskalender
Zaterdag 5 Maart

Jay Nels

Zondag 13 Maart

Malika Brink

Maandag 14 Maart Daphne Stam
Zaterdag 19 Maart

Annette van Dok

Zondag 20 Maart

Jasper den Hartog

Maandag 21 Maart Gerben Rozie
Maandag 28 Maart Emma Riemers

Deadline volgende Waterspetjes
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
Zoek de 9 namen van de zwemverenigingen die aan de Boeiertrofee meedoen!
P

E

Z

V

D

N

C

Y

T

R

I

N

E

A

M

L

M

O

Y

O

E

L

M

R

L

O

Q

E

Q

H

R

S

T

R

D

T

R

E

O

R

M

P

B

U

Y

R

N

B

S

I

L

F

E

M

X

M

K

N

A

N

B

E

N

W

U

S

Y

E

U

U

M

Y

L

W

V

D

V

S

X

G

I

R

K

Q

R

K

J

P

A

R

T

E

T

U

X

V

R

N

Q

T

I

I

N

A

B

M

S

V

Z

E

E

M

A

C

H

T

N

G

R

U

M

S

F

N

K

M

K

H

U

X

X

T

G

D

K

R

E

E

V

E

D

U

O

V

Q

F

I

S

A

U

Z

I

P

I

Y

G

P

A

W

R

A

F

A

Z

H

P

B

W

D

T

V

D

V

K

T

R

A

N

T

V

P

P

C

F

K

N

U

G

F

Q

B

U

M

I

T

I

E

G

K

M

U

N

R

T

Z

E

Q

H

O

U

G

V

U

W

U

E

F

H

Q

L

E

A

J

Z

W

