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November 2015 
Wedstrijdagenda 
Datum Wedstrijd Zwembad Bijzonderheden 
November    

1 Boeier deel 2 Breezand Aanschrijving verstuurd 

8  SportEmotion cup Amsterdam Aanschrijving verstuurd 

15  Competitie, deel 2 Purmerend Verplicht 

22  Regio Kampioenschappen Estafette Zaandam  
22  Zuyderzee Master Circuit deel 3 Almere  
29  Boeier deel 3 Den Helder  
    

December    

6  WZ&PC limietwedstrijd Purmerend  

10-13 Amsterdam Swimcup Amsterdam  

13  Miniorencircuit, deel 2 Purmerend  

19  Zuyderzee Master Circuit deel 4 Lelystad  
19-20 Martinez Cup Amsterdam  
20 Limietwedstrijd ZV de Zaan Zaandam  
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Nieuws 
Van het bestuur & technische commissie 
 
Bondscontributie 
Het hoofdbestuur van MSV Zeemacht is op dit moment aan het inventariseren bij de 
afdelingen welke leden er worden aangeslagen voor het betalen van bondscontributie.  
De bondscontributie moet elk jaar betaald worden door leden die een startnummer hebben 
en dus in wedstrijden uitkomen. Voor leden onder de 12 jaar is het € 14,10, leden boven de 
12 betalen € 45,40. Het is het ons nog niet bekend hoe zij deze kosten gaan incasseren. 
Zodra hier meer over bekend is laat wij het jullie weten.  
 
Technische commissie (TC) 
Na jarenlang lid te zijn geweest van de technische commissie heeft Cora vd Brink 
aangegeven door omstandigheden met haar werkzaamheden te stoppen. Cora, dank voor 
het vele werk wat je verzet hebt! Na aanleiding van de mailing over het stoppen van Cora 
als TC-lid hebben twee personen zich hebben aangemeld om het kader te versterken, te 
weten: Ineke van der Wulp en Daniëlle Minneboo. Daar zijn wij als bestuur zeer verheugd 
over. Samen met Monique Tesselaar en Arina Veenstra zijn zij nu de TC van de afdeling 
wedstrijdzwemmen. De dames hebben met zijn vieren al bij elkaar gezeten om de 
werkzaamheden te bespreken en dergelijke. We wensen de dames veel succes in hun 
nieuwe functie. 
Zodra je dus nu een aanschrijving krijgt voor een wedstrijd moet je even goed kijken op de 
aanschrijving welk TC-lid de contactpersoon is voor de wedstrijd.  
 
T-shirts en badmutsen 
Voor de jongere zwemmers zijn nieuwe t-shirts besteld. Dit is al gebeurd aan het begin van 
dit seizoen maar door een communicatiestoring zijn de shirtjes nog niet geleverd. Hopelijk 
zijn ze er voor de Boeierwedstrijd van 1 november. Als dat zo is zorgt Ellen ervoor dat een 
ieder die nog geen shirt heeft er eentje krijgt. 
Voor de grotere zwemmers, vanaf maat S t/m XXL: Er zijn nog shirtjes op voorraad. Er zijn 
geen kosten aan verbonden. Echter: Op = Op. Misschien ook leuk voor ouders om hem te 
dragen als supporter. De shirtjes kunnen aangevraagd kunnen worden via 
wedstrijdzwemmen@zeemacht.nl. 
 
Natuurlijk willen wij zwemmers niet verplichten om een Zeemacht badmuts te dragen maar 
voor de eenheid en uitstraling tijdens de wedstrijden zou het prettig zijn als een ieder deze 
draagt. Ze zijn te koop voor € 3,-- per stuk bij Wendy vd Kruk. 
 
Bedankje 
Verder in deze nieuwsbrief wordt er nog verder op ingegaan op de Deen Jeugdsponsor 
actie, maar het bestuur wil via deze weg Ellen, Wendy en Stefan ontzettend bedanken voor 
hun inzet. Volgens ons hebben jullie hier heel wat uurtjes ingestoken en het resultaat mag 
er wezen. Klasse! 

mailto:wedstrijdzwemmen@zeemacht.nl
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Van de trainers 
 
Schoolslag techniekwedstrijd 
De schoolslag techniekwedstrijd is vanwege het ONK verplaatst naar 
zaterdag 7 november, van 8 tot 9 uur. Dit is de eerste techniekwedstrijd 
van dit seizoen. Uiteraard hopen we dat we weer veel diploma’s uit 
kunnen gaan delen! 
 
Op tijd bij de training! 
Het komt de laatste tijd veel voor dat zwemmers vlak voor of zelfs na de aanvang van de 
training verschijnen. Dit levert grote problemen op voor de trainers omdat zij voor de 
training de banen moeten indelen. Door op te laat te verschijnen verstoor je de training 
voor anderen en ook voor jezelf omdat je er te laat aan begint en het belangrijke 
inzwemmen mist. Zorg ervoor dat je 10 minuten voor aanvang aanwezig bent bij de 
trainingen. Zwemmers worden ook geacht mee te helpen met de op- en afbouw van het 
bad (lijnen en rugslagvlaggen, flippers terugbrengen), dit is niet een taak van de trainers! 
 
ONK Korte Baan deelnemers 
Op het moment van het uitkomen van deze Waterspetje is het Open Nederlands 
Kampioenschap korte baan in Tilburg begonnen. Hiervoor hebben een aantal Zeemacht 
zwemmers zich weten de kwalificeren: Anouk vd Kruk, Suzanne Mosch, de 4x200 estafette 
bestaande uit Anouk, Jet, Simone en Suzanne en de 4x50 wissel mixed bestaande uit 
Suzanne, Anouk, Jordi en Chris. We wensen onze zwemmers heel veel succes! 
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DEEN Jeugdsponsoractie 
 

 
 
Zaterdag 10 oktober heeft onze afdeling zich gepresenteerd bij de DEEN in de Riepel in het 
kader van de jeugdsponsoractie. We hadden een kraam waar wij video’s vertoonden, 
folders hadden en kruidnootjes uitdeelden. 
Verder gaf Wendy regelmatig 
droogtrainingen aan een aantal van onze 
zwemmers. Belangrijkste van allemaal is dat 
er een aantal kinderen urenlang bij onze 
koker hebben gestaan om mensen te vragen 
munten te storten in onze koker. Hierdoor 
hebben wij een mooie slag geslagen op die 
zaterdag en heel, heel veel muntjes 
binnengehaald. Heel veel dank aan alle 
kinderen die hieraan hebben meegewerkt: 
Collin, Marco, Liam, Kay, Amber, Kyara, 
Quinty, Raphaella, Nicole, Melissa, Mees, Ceylin, Emma, Malika, Mathijn, Lucas, Erik, en 

natuurlijk begeleiders Wendy, Ellen en 
Stefan. 
 
Uiteindelijk waren onze inspanningen goed 
voor 11.691 muntjes (!!) over de 6 
actieweken wat ons een 2e plek opleverde, 
en dat als kleinste club! Dank aan iedereen 
voor hun inspanningen om veel muntjes in 
onze koker te krijgen. Binnenkort zal de 
manager van de DEEN ons komen bezoeken 
en de cheque met het uiteindelijk bedrag 
bekend maken en uitreiken. 

 
Uiteraard blijven wij op zoek naar meer sponsorgeld zodat wij meer activiteiten van de 
afdeling kunnen organiseren. Kijk op de sponsorpagina van onze website 
(www.zeemacht.nl, afdeling wedstrijdzwemmen, click op ‘Sponsors’ in het linker menu) en 
meld je aan als Vriend van Zeemacht of interesseer jouw baas of werkgever in het 
sponsoren van onze afdeling! 
  

 
  

http://www.zeemacht.nl/afdelingen/wedstrijdzwemmen/sponsors-wedstrijdzwemmen/
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Wedstrijdverslagen 
 
  
1e competitiewedstrijd in Purmerend 
Op 3 oktober was de eerste competitiewedstrijd in de landelijke C klasse in Purmerend. 
Vooraf keken wij een beetje angstig uit naar deze wedstrijd omdat we een aantal snelle 
zwemmers moesten missen door blessures en (toch nog) afzeggingen. De overige 
zwemmers probeerde dit gemis zo goed mogelijk te compenseren en dat lukte prima. Na de 
1e ronde staan we in de middenmoot op plek 16, boven de degradatiestreep. Er waren in 
totaal 36 PRs, 2 clubrecords en een ONK limiet voor de dames 4x200 vrij estafette.  
 
Het spektakel begon met de 4x50 wissel estafette 
waar Michael als startzwemmer een flink stuk van 
zijn PR afhaalde op de 50 rug (-2.5 sec) en voor het 
eerste onder de 40 seconden dook. Bij de 100 school 
behaalde Annette haar gewenste PR (-1.5 sec). Op de 
100 rug zwommen zowel Kyra Wijnker (-0.3 sec) als 
Anouk (-0.03 sec) een PR. Jordi was goed op dreef op 
de school want zowel op de 100 tussentijd (-1 sec) als 
op de 200 eindtijd (-5 sec) zwom hij een PR. 
Hetzelfde gold voor Twan Hendriksen want hij zwom op de 100 school een PR op de 50 
tussentijd (-6 sec) en op de 100 eindtijd (-12.5 sec). Op de 200 vrij regende het PRs voor de 
dames. Amber haalde maar liefst 8 seconden eraf, Sanne 0.5 seconde, Josephine 0.2 
seconde en Simone 0.1 seconde. Die laatste PR was voldoende om een 4x200 estafette 
damesploeg af te vaardigen naar het NK korte baan in Tilburg. Op de 50 rug was er een 
clubrecord voor Suzanne Mosch (PR, -0.01 sec) en een PR voor Jet (-0.2 sec).Op de zware 
100 vlinder was er een mooie PR voor Kyra Wesemann (-4.5 sec). 

 
De jongens junioren lieten zien dat ze goede 
vorderingen hadden gemaakt op de 100 rug. Liam 
haalde er 7 seconden vanaf, Kay 6, Mathijn 2.5 en 
Marco 0.5 seconde. Op de 100 wissel haalde Collin 
er 3.5 seconden er vanaf en Michael 2 secondes. 
Suzanne Mosch zwom op de lange 400 vrij een 
nieuw clubrecord en PR (-0.3 sec). Op de school 

vielen er wederom successen te noteren voor Zeemacht. Op de 100 school waren er PRs 
voor Twan Rozie (-3 sec), Erwin (-1 sec), en Gerben op de 50 tussentijd (-0.1 sec). Op de 200 
school was er een clubrecord voor Anouk (PR, -5 sec), een dikke PR voor Suzanne vd Brink (-
22 sec), en Kyra Wijnker (-5 sec). Op de 200 vrij was er weer een dikke PR voor Twan 
Hendriksen, nu haalde hij er19 seconden vanaf. Op de 100 rug was er een PR voor 
Raphaella (-4 sec) en voor Kay op de 100 vlinder (-1 sec). De PR reeks werd afgesloten met 
de minioren: op de 100 wissel waren er PRs voor Nicole (-24 sec) en Emma (-1.5 sec) terwijl 
op de 50 vrij er PRs waren voor Collin (-0.8 sec) en Michael (-0.8 sec). 
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Nadat alle resultaten binnen waren konden wij opgelucht ademhalen en staan we op een 
goede 16e plaats. Hopelijk is in de volgende ronde is iedereen weer aanwezig om de punten 
voor Zeemacht binnen te slepen!  
 
Miniorencircuit deel 1 in Purmerend 
 

In Purmerend werd de eerste ronde van het 
Miniorencircuit gehouden, de wedstrijdreeks 
voor gevorderde minioren en junioren. Leuke 
bijkomstigheid was dat na 2 jaar eindelijk weer 
medailles werden uitgereikt bij de voorrondes 
van het Miniorencircuit. Zeemacht vaardigde een 
ploeg van 12 zwemmers af die in totaal 17 PRs 
zwommen en maar liefst 6 medailles wisten 
binnen te halen.  

 
Het spektakel begon al meteen goed met de 
100 vrij waar Michael maar liefst 9 seconden 
van zijn PR afhaalde, goed voor een gouden 
medaille. Collin deed er weinig voor onder 
en haalde 3 seconden van zijn PR af, goed 
voor een bronzen medaille. Emma zwom 
hierna 2 seconden van haar PR op de 100 
school af. Thijmen zwom voor het eerst een 
100 meter wedstrijd, de 100 vrij, en zijn tijd 
was meteen goed voor een bronzen 
medaille. Nicole volgde het goede voorbeeld 
en zwom 6 seconden van haar PR op de 100 school af. Hierna kwamen de junioren aan de 
beurt voor de 200 rug. Hier waren er dikke PRs voor Raphaella (-36 sec!), Melissa (-12 sec), 
Marco (-10 sec) en Liam (-4 sec). 
 
Voor Michael en Collin volgde hierna de 
100 rug en wederom waren er PRs: -10 sec 
voor Michael, goed voor een zilveren 
medaille en -1 sec voor Collin, slechts 0.3 
sec af van de bronzen medaille. Emma en 
Malika haalden beide 6 seconden van hun 
PR af op de 100 vrij wat Emma een zilveren 
medaille opleverde. Nicole zwom hierna 
wederom een PR (-1 sec), nu op de zware 
50 vlinder. Voor de junioren volgde nu de 
200 school en alweer waren er PRs voor 
Raphaella (-9 sec) en Melissa (-15 sec). Lara zette op haar eerste 200 school meteen de 
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snelste tijd voor haar jaargang neer. Michael zwom op zijn laatste afstand wederom een 
dikke PR (-5 sec) op de 100 school. De wedstrijd werd in stijl afgesloten door Emma die met 
een mooie PR (-3 sec) de gouden medaille binnenhaalde op de 100 rug. Een supermooi 
begin van het Miniorencircuit, wat veel verwachtingen wekt voor de volgende delen.  
 
DAW limietwedstrijd in Alkmaar 
Terwijl de minioren in Purmerend bezig waren was een klein ploegje Zeemachtzwemmers 
actief in Alkmaar bij een limietwedstrijd. Helaas was de ploeg klein omdat door 
omstandigheden te weinig klokkers beschikbaar waren en wij dus niet iedereen konden 
inschrijven. Dit laat maar zien hoe belangrijk het is om voldoende officials binnen een 
vereniging te hebben. 
 
De mooiste prestatie bij deze wedstrijd kwam van Anouk die maar liefst 12 seconden van  
haar PR afhaalde en een nieuwe clubrecord zwom + een NK Korte baan limiet. Ook op de 50 
vrij was zij op dreef want daar zwom ze 0.1 seconde van haar PR af. Ook zus Amber zwom 
een PR op haar 50 school tussentijd (-1.3 sec). Jordi haalde ook nog eens 0.1 seconde af van 
zijn 50 vrij PR. Prima prestaties in Alkmaar! 
 
LAC ZV de Zaan in Zaandam 
Een klein ploegje kilometervreters van 
Zeemacht bestaande uit Collin, Marco, 
Gerben, Jairo en Simone was naar Zaandam 
afgereisd voor de eerste wedstrijd in het 
kader van het Lange Afstand Circuit. Dit zijn 
wedstrijden waarbij lange afstanden worden 
gezwommen tot wel 2000 m. De wedstrijd in 
Zaandam was bijzonder druk moet  
zwemmers tot uit Amsterdam, Aalsmeer en 
Den Haag. Allereerst stond de 200 wissel 
voor iedereen op het menu. Hier liet Collin zien dat hij in vorm was door maar liefst 20 
seconden van zijn oude PR af te halen. Simone Anvelink kwam heel dicht in de buurt van 
haar PR en behaalde een fraaie 2e plaats in het sterke deelnemersveld. Jairo, in zijn eerste 
wedstrijd na zijn vingerblessure, werd uiteindelijk 7e en Gerben 8e bij de 200 wissel.  
 

Daarna volgde de 400 en 800 vrij. Deze werden door 
het drukke schema op een bijzondere manier 
gezwommen namelijk door met zijn tweeën in 1 baan 
te zwemmen en te starten naast het startblok. Collin 
trapte het lange werk af met een mooie 400 vrij waar 
hij niet alleen 40 seconden van zijn PR afhaalde (nog 
maar 0.3 seconden boven de inschrijflimiet van de 
Jaargangfinale) maar ook als eerste eindigde. Marco 
zetten hierna zijn eerste tijd ooit op de 800 vrij neer 
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met een gelijkmatige race en een fraaie eindtijd van 12 minuut 20 (tussentijd 400 was 6 
minuut 10). Simone liet dit niet op zich zitten en knalde maar liefst 23 seconden van haar 
PR op de 800 vrij af en kwam heel dicht bij de 10 minuten grens. Jairo slaagde er in om de 
10 minuten grens te doorbreken en haalde maar liefst 1 minuut en 54 seconden van zijn 
‘stokoude (2 jaar)’ PR af. De tijd was goed voor een mooie 6e plek. De prestaties van onze 
lange afstand zwemmers laat zien dat het met de conditie van onze zwemmers wel goed zit 
bij Zeemacht! 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tussenstand Boeiertrofee 

 
  1e ronde 2e ronde 3e ronde 4e ronde 5e ronde  Totaal 

1 MSV Zeemacht 4.229,53      4.229,53 
2 De Reuring 4.280,35      4.280,35 
3 Oude Veer 4.330,44      4.330,44 
4 Aquarius 4.337,96      4.337,96 
5 De Bron  4387,97      4387,97 
6 Aquawaard 4.492,57      4.492,57 
7 EZV 4.597,59      4.597,59 
8 Normerven 4.913,43      4.913,43 
9 Aquafit 4.925,05      4.925,05 
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Tussenstand Competitie Landelijke C klasse 
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Verjaardagskalender 

Bij de vorige Waterspetje was per ongeluk de verjaardag van Jeroen van Heezick 
weggevallen. Alsnog gefeliciteerd, Jeroen! 
 
 
Woensdag  4 November  Henk Knol 
 
Vrijdag 6 November  Mike Kloth 
 
Dinsdag   10 November  Wendy vd Kruk 
 
Zaterdag  21 November Josephine Lambers 
 
Zondag  22 November Daan Goossens 
  
 
Deadline volgende Waterspetjes 
26 November 2015 

24 December 2015 

29 Januari 2016 

26 Februari 2016 

 

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

mailto:ellenstefan@quicknet.nl
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Zeemachtpuzzel 
 

Vul de ontbrekende getallen in: 

De ontbrekende getallen zijn tussen de 0 en de 9 

De getallen in elke rij tellen op tot het totaal rechts 

De getallen in elke kolom tellen op tot het totaal onderaan 

De getallen in de diagonaal tellen op tot het totaal linksboven en linksonder. 
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