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Mei 2016
Wedstrijdagenda
Datum
Mei
5/8
7
14/16
28/29
Juni
4/5
11/12
12
16/19

Wedstrijd

Zwembad

ONK Masters lange baan
Limietwedstrijd MNC Dordrecht
Pinkstertoernooi
Regio Kampioenschappen

Eindhoven
Dordrecht
Purmerend
Alkmaar

Regio Kampioenschappen
Regio Minioren Finales
Clubkampioenschappen Oude Veer
NJJK Lange Baan

Alkmaar
Zaandam
Breezand
Dordrecht

Nieuwe leden
Liam Boon (minioren 5)
Libhin Boon (minioren 3)
Koen Peters (minioren 4)
Femke Paus (minioren 3)
We wensen jullie veel plezier en succes bij Zeemacht!

Bijzonderheden

aanschrijving verstuurd
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Nieuws
Van het bestuur & technische commissie
Uitstel MSV Zeemacht Juttercup
Helaas hebben we de Juttercup zwemwedstrijd van zondag 1 Mei moeten annuleren
wegens te weinig belangstelling. Het plan is nu om de wedstrijd wederom te gaan
organiseren in de maand september of oktober. Wij komen zo spoedig mogelijk in de lucht
met een nieuwe datum.

Van de trainers
Trainingen in de Meivakantie
Ook in de Meivakantie trainen wij gewoon weer lekker door behalve op
donderdag 5 Mei (Hemelvaart) en maandag 16 Mei (Pinksteren).
Swimkick techniekdiploma’s
Onlangs is de techniekwedstrijd voor de borstcrawl gehouden. Dat ging
heel goed want we konden heel veel diploma’s uitreiken!
De volgende zwemmers hebben hun techniekdiploma voor de borstcrawl gehaald:
Brons
Femke Paus
Jasper den Hartog
Jids Kersbergen
Kyra vd Linden
Daan Goossens
Britt Launspach
Lyndsey vd Wal

Christa Lokkerbol
Esra Hertsenberg
Lucas Aandewiel
Quinty vd Linden
Daphne Stam
Brandon Sales

Goud
Marthijn Brink
Lukas Laufenberg
Leon Koning

Pascale Goed
Thijmen van Boheemen

Van harte gefeliciteerd met jullie diploma! De laatste techniekwedstrijd is de vlinderslag op
zaterdag 2 Juli.

Nieuwsbrief MSV Zeemacht Wedstrijdzwemmen

MSV Zeemacht wint de Boeiertrofee!

Na vijf sterke wedstrijden om de Boeiertrofee heeft Zeemacht met overmacht de trofee
gewonnen! Een superprestatie van onze zwemploeg waar jong en oud aan heeft
bijgedragen. Zwemmers en trainers, van harte gefeliciteerd met deze fantastische prestatie.
De beker is te bewonderen in de prijzenkast bij de ingang naar de tribune van het
wedstrijdbad.
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Amber naar het Paralympic Talent Camp

Amber heeft de eervolle uitnodiging ontvangen om van 1 t/m 6 Mei deel te nemen aan het
Paralympic Talent Camp in Sittard. Het persbericht van de KNZB vermeldt het volgende
over de Talent Camp:
“Vier sportbonden met belangrijke paralympische programma’s en ABN AMRO organiseren
van 1 tot 6 mei in Sittard het Paralympic Talent Camp, waar veertig talenten tussen 12 en
20 jaar intensief met elkaar trainen. Het doel van het talentenkamp is om hen klaar te
stomen voor een leven als topsporter en uiteindelijk een plek op de Paralympische Spelen.
De sporters komen uit in de disciplines atletiek, basketbal, tennis en zwemmen. Deze vier
sporten leverden op de Paralympische Spelen in Londen bijna tweederde van de medailles
op. Naast training in hun eigen sport, volgen ze gezamenlijke krachttrainingen. Ook is er
aandacht voor het leven als topsporter, zoals hoe sociale media in te zetten tijdens de
sportcarrière. Er zal tevens een workshop gegeven worden door Joost Leenders van de
Talentenacademie. Met deze workshop leren de talenten meer over mentale kracht,
zelfkennis, omgaan met stress en persoonlijke ontwikkeling, kortom alles wat bij draagt aan
het behalen van de optimale prestatie.”

Pas op met je spullen!

De afgelopen weken is het helaas al een paar keer
gebeurd dat zwemmers na afloop van de training
spullen missen die ze in de kleedkamer hadden
achtergelaten. Iedereen kan de kleedkamers binnen
komen en dus is het vrij gemakkelijk om diefstal te
plegen. Laat dus geen kostbare spullen achter in de
kleedkamer maar neem ze mee. Zet je tas op de bank
langs het zwembad of doe het in een van de kluisjes.

Nieuwe officials

Simone Woort is met goed gevolg beoordeeld voor tijdwaarnemer 4 bij de laatste
miniorenwedstrijd. Gefeliciteerd! Tevens is Jeroen Stam geslaagd voor de cursus voor
tijdwaarnemer 4 en heeft hij al zijn eerste wedstrijd als klokker er op zitten. Hierdoor zitten
wij weer ietsjes ruimer in ons jasje qua officials maar we kunnen er nog altijd meer
gebruiken. In het volgend seizoen wordt er in Oktober weer een cursus georganiseerd.
Ouders die meer willen doen dan alleen langs de badrand te zitten zijn van harte welkom
zich dan aan te melden.
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Parade der limieten!
Het laatste deel van het Miniorencircuit is geweest, dus weten wij nu wie er zich heeft
gekwalificeerd voor de Miniorenfinales op 11&12 Juni in Zaandam. Voor deze finales
worden de beste 21 zwemmers over de vijf rondes van het MiniorenCircuit in NoordHolland geselecteerd. Gefeliciteerd met jullie prestatie!
Ceylin Heemskerk: 100 vrij, 100 rug, 100 school, 50 vlinder
Pascale Goed: 100 vrij, 100 rug, 50 vlinder, 100 wissel
Kyara vd Linden: 100 vrij, 100 school
Lyndsey vd Wal: 100 vrij, 100 rug, 100 school
Daphne Stam: 100 vrij, 100 rug
Nicole Nelissen: 100 vrij, 100 rug, 100 school, 50 vlinder, 200 wissel
Emma Riemers: 100&400 vrij, 100 rug, 100 school, 100 vlinder, 200 wissel
Thijmen van Boheemen: 100 vrij, 100 wissel, 100 school
Collin Schouten: 100&400 vrij, 100 rug, 100 school, 100 vlinder, 200 wissel
Michael vd Wal: 100&400 vrij, 100 rug, 100 school, 100 vlinder, 200 wissel
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Wedstrijdverslagen

Swim Cup in Eindhoven

Bij de Swim Cup werd het Open Nederlandse
Kampioenschap gezwommen. Voor Zeemacht
mochten Amber, Anouk, Christiaan en Jordi
meedoen, samen met alle zwemtoppers van
Nederland. Amber kwam op maar liefst 7 afstanden
uit. Ze zwom PRs op de 200 vrij (-3 sec), 100 rug (-1
sec), 100 vrij (-1 sec), 50 rug (-0.5 sec), en 50 school
(-0.2 sec). Daarbij bereikte zij als jeugdzwemmer
tussen de senioren eenmaal in om de halve finale
van de 100 rug te halen en maar liefst twee keer de
finale te halen: op de 50 meter schoolslag waar ze
6e werd en op de 50 meter rugslag waar ze als 7e
eindigde.
Anouk zwom op de 50 school net boven haar PR en werd daarmee 61e. Christiaan zwom
een PR op de 200 vrij (-2 sec, 77e plek), de 100 vlinder (-0.5 sec; 36e plek) en een nieuw
clubrecord op de 50 vlinder (-0.1 sec, 32e plek). Ook Jordi zwom een PR (-1 sec; 77e plek)
wat tevens goed was voor een NJJK limiet. Ook zwom hij nog een PR op de 100 vlinder (-0.8
sec; 55e plek) en werd hij 82e op de 50 vlinder. Puike prestaties van onze zwemtoppers!

Boeiertrofee in Purmerend

In Purmerend was alweer het laatste deel van de
Boeiertrofee. We stonden voor de wedstrijd stijf bovenaan in
de ranglijst en de trofee kon ons eigenlijk niet meer
ontsnappen. Desondanks ging iedereen er toch weer voor en
werd er heel hard gezwommen door de ruim 30 zwemmers
die meededen aan de laatste wedstrijd. In totaal werden er
maar liefst 40 PRs gezwommen!
De recordregen begon op de 100 rug met PRs voor Kyra
Wesemann (-1.5 sec), Raphaella (-1 sec), Quinty (-1 sec) en
Kyra Wijnker (-0.5 sec). Op de 100 vlinder werd ook goed
gescoord: PRs waren er voor Boyd (-20 sec!), Liam (-15 sec),
Kay (-14 sec) en Twan (-3 sec). De jongste minioren deden het ook prima. Op de 50 vrij
waren er PRs voor Lyndsey (-5 sec), Daphne (-4 sec), Kyara (-4 sec) en Thijmen (-3 sec). Op
de 100 wissel waren er dikke PRs voor Michael (-4 sec) en Emma (-4 sec).
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De PR reeks werd voorgezet op de 200 wissel.
Persoonlijke record waren er voor Josephine (-0.1
sec), Collin (-4 sec), Kay (-4 sec), Boyd (-3 sec),
Liam (-3 sec) en Mees (-1.5 sec). Op de 50 school
zwommen Pascale (-5 sec) en Thijmen (-3 sec)
persoonlijke records terwijl Michael onder de
1.10 dook op de 100 vrij (PR ,-1.5 sec). Bij deze
afstand zwommen ook Emma (-1 sec) en Nicole (2.5 sec) nieuwe PRs. De individuele nummers
werden afgesloten met 50 meter sprints. Op de
50 vrij waren er PRs voor Raphaella (-0.5 sec),
Kyra (-0.2 sec), en Desiree (-0.1 sec) en op de 50 rug PRs voor Matthijn (-7 sec), Lukas (-4
sec), Kay (-2 sec), Mees (-2 sec), Liam (-0.3 sec) en Collin (-0.2 sec).
De wedstrijd werd afgesloten met een spectaculaire 8x50 vrij estafette waarbij Zeemacht 1
als eerste eindigde en Zeemacht 2 als 5e. Hierbij zwom Kyra als startzwemster nog een PR (0.5 sec). Wederom een prima wedstrijd in de Boeierreeks en een verdiende
eindoverwinning!

Lange Afstand Circuit in Leeuwarden

De zwemmers met de lange adem trokken weer naar
Leeuwarden voor een LAC wedstrijd met afstanden
variërend van 800 tot 2000 meter. De wedstrijd begon met
Emma die voor het eerst een 800 meter zwom en dat deed
ze puik. Halverwege zwom ze op de 400 tussentijd een
nieuwe PR (-1 sec) en ze eindigde mooi als 2e. Hierna kwam
Mees die voor het eerst langer dan 200 meter zwom en dan
meteen maar een 1500 meter. Hij leverde een keurige,
stabiele race af met een tijd net boven de 23 minuten. Ook
Collin kwam voor het eerst aan de start op een 1500 meter
en wederom sneuvelde er PRs op de 400 (-2 sec) en 800
meter (-29 sec) tussentijd. Kyra zwom voor het eerst een
2000 meter, en ook nu waren er dikke PRs op de 800 en
1500 meter tussentijd. Tenslotte zwom nestor Gerben een
prima constante race op de 2000 meter.

DES limietwedstrijd lange baan in Den Haag

In hun jacht op limieten trokken onze topjeugd naar Den Haag voor een limietwedstrijd op
de lange baan. En met succes want zowel Boyd (100 rug) als Kay (100 school) zwommen
een NJJK limiet. Ook de rest van de ploeg liet zich niet onbetuigd met in totaal 13 PRs.
Christiaan zwom op de snelste afstand, de 50 vrij, een PR (-0.2 sec). Hierna zwom Boyd zijn
limiet en een nieuwe PR (-1 sec) op de 100 rug. De school was niet alleen goed voor een
NJJK limiet en PR voor Kay (-2 sec) maar ook een PR voor Liam (-3 sec). Kyra knabbelde
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weer een stukje af van haar PR op de 200 vrij (-1.5 sec) en
ook broer Liam haalde 1 seconde van zijn PR op die
afstand er af. Chris haalde op de 200 vlinder 2 seconden
van zijn PR af. Tenslotte zwom Michael maar liefst 3
seconden van zijn PR op de 100 vrij af. Mooie prestaties
weer van onze langebaan zwemmers!

DZ&PC limietwedstrijd lange baan in
Drachten

De limietenjacht werd voorgezet in Drachten waar door de topzware bezetting maar een
relatief kleine ploeg kon meedoen. Helaas werden er geen limieten gezwommen maar was
er wel een PR voor Jordi op de 200 wissel (-1 sec).

Miniorencircuit deel 5 in Alkmaar

In Alkmaar was alweer het laatste deel van de Miniorencircuit. Nog een kans voor onze
minioren om zich te kwalificeren voor de Miniorenfinales en om nog wat medailles
proberen te scoren. Dat lukte heel goed want er werden 7 medailles behaald en 14 PRs
gezwommen, een hoge score omdat velen voor het eerst een afstand zwommen. Verder
gaan er in totaal 10 minioren naar de finales in Zaandam (zie eerder in het Waterspetje).
De wedstrijd begon al meteen goed met de 100 meter vrije slag waar Pascale 2e werd (PR
op de 50 tussentijd, -8 sec) en Kyara 4e nipt achter nummer 3. Lyndsey verbeterde haar PR
met 2 seconden op deze afstand en Ceylin op
haar 50 meter tussentijd (-1 sec). Thijmen
werd hierna knap 4e op zijn eerste 100
school. Nicole haalde hierna maar liefst 8
seconden van haar PR op de 100 rug af.
Emma deed hier niet voor onder want ze
behaalde goud op de 200 wissel in een
prachte nieuwe PR (-46 sec!!). Op de 100
school behaalde Collin tot zijn eigen
verrassing een zilveren plak in een nieuwe PR
(-3 sec). Hierna kwamen de junioren in actie.
Marco zwom een nieuwe PR (-4 sec) en Mees
dook onder de felbegeerde B-kring limiet in
een mooi nieuwe PR (-8 sec).
Hierna was het weer de beurt aan de jongste minioren. Pascale had de smaak te pakken
want nu zwom ze naar het goud op de 100 rug. Daphne behaalde op de 50 meter tussentijd
een nieuwe PR (-4 sec). Ook Emma knalde op de 100 rug naar een nieuwe PR (-2 sec) en het
goud. Tenslotte zwom Michael naar het goud op de 200 wissel (PR op 50 vlinder tussentijd,
-2 sec) en behaalde Collin het zilver. Bij elkaar weer een mooie afsluiting van het
MiniorenCircuit. Dit jaar waren onze minioren bijzonder succesvol op het MiniorenCircuit
want er werden in totaal 33 medailles behaald!
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Verjaardagskalender
Woensdag 4 Mei

Michael Bes

Woensdag 11 Mei

Suzanne Mosch

Maandag 16 Mei

Mathijn Brink

Dinsdag 24 Mei

Ceylin Heemskerk

Vrijdag 27 Mei

Liam Boon

Deadline volgende Waterspetjes
26 Mei 2016
24 Juni 2016 (laatste van het seizoen)
Mededelingen, verslagen en leuke foto’s voor de nieuwsbrief sturen naar:
ellenstefan@quicknet.nl
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Zeemachtpuzzel
Leg de 3-letter bordjes op de juiste volgorde.

