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Oktober 2018
Wedstrijdagenda
Datum
Oktober
7 oktober
14 oktober
14 oktober
21 oktober
27 oktober
27 oktober
28 oktober
November
4 november
11 november
11 november
17-18 november
18 november
24-25 november

Wedstrijd

Zwembad

Bijzonderheden

Nationale Zwemcompetitie, deel 1
Swimkick-Minioren Circuit, deel 1
WZ&PC limietwedstrijd
Junioren-Jeugd circuit, deel 1
NJK 800/1500
Zuyderzee Masters Circuit, deel 2
Juttercup

Purmerend
Alkmaar
Purmerend
Purmerend
Amsterdam
Zwolle
Den Helder

Aanschrijving verstuurd
Aanschrijving verstuurd
Aanschrijving verstuurd

Junioren-Jeugd circuit, deel 2
Minioren Club Meet
WZ&PC limietwedstrijd
Regio Kampioenschappen kb
Zuyderzee Masters Circuit, deel 3
Regio Kampioenschappen kb

Alkmaar
Zaandam
Purmerend
Hoofddorp
Almere
Hoofddorp

Nieuwe leden

Lisa Hofland (jeugd 2)
Bianca Groot (masters)
Inge Brugman (minior 3)
We wensen jullie veel plezier en succes bij Zeemacht!

Limieten

Limieten
Limieten
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Nieuws
Van het bestuur & technische commissie
Grote clubactie
En ook dit jaar doen wij weer mee met de
Grote Clubactie. Een lot kost € 3,-- en
daarvan gaat € 2,40 naar de clubkas. Loten
zijn te bestellen bij Jos & Gini Mosch. Er
zijn een beperkt aantal losse loten
beschikbaar maar het kan ook via een machtigingsformulier voor de bank. Interesse? Stuur
een mailtje naar waterspetje@ziggo.nl dan wordt er automatisch contact met je
opgenomen.

Loting KNZB zwemcompetitie

Op 3 september heeft de loting plaatsgevonden voor de KNZB zwemcompetitie. Wij zitten
in poule 2 met onder andere ZV de Zaan en WZ&PC Purmerend. De eerste twee

promoveren en de onderste twee degraderen na vier rondes. Belangrijk dat iedereen er is
op de dagen dat er competitie wordt gezwommen! Noteer in de agenda: 7 oktober 2018,
13 januari 2019, 10 februari 2019 en 24 maart 2019.

Trainen bij verkoudheid of de griep?

De eerste zieken zijn al weer gesignaleerd 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.
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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’.
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!

Prestatiemedailles KNZB

Jaarlijks reikt de KNZB prestatiemedailles uit aan zwemmers die
een bijzonder prestatie hebben geleverd in een zwemseizoen.
Zo worden bronzen prestatiemedailles uitgereikt aan zwemmers
die in de seizoenranglijst bij de top 10 van Nederland staan in
hun leeftijdscategorie. Voor het afgelopen zwemseizoen zijn er
bronzen prestatiemedailles voor Michael, Emma en Collin. Ook
Amber heeft een bronzen prestatiemedaille maar dan voor het
zwemmen van een Nederlands Paralympisch Record. Alle vier
van harte gefeliciteerd!

Dubbelslag bij eindklassement Open Water
zwemmen

In Maastricht werd de laatste Open Water wedstrijd van het
seizoen gehouden die meetelde voor het landelijke
klassement. Emma was ook nu weer succesvol op de 1
kilometer vrije slag en won de wedstrijd. Hiermee sloot zij
een buitengewone succesvolle Open Water seizoen af. Niet
alleen won zij eind juli het Nederlands Kampioenschap in
Heerjansdam, ook bleef zij het hele seizoen ongeslagen bij
de junioren. Niet verbazingwekkend won zij dan ook met
overmacht het landelijke eindklassement bij de junioren.
Collin eindigde als tweede op de 1 kilometer vrije slag in
Maastricht, wat voldoende was om het landelijke
eindklassement bij de jongens junioren te winnen. Ook hij kende een succesvol seizoen met
vijf overwinningen, driemaal een tweede plek en eenmaal derde. Allebei van harte
gefeliciteerd!
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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.
Volgend jaar zal dit probleem zich vooral voordoen bij de minioren (geboortejaar 20112008) waar wij nog maar 1 official hebben. Dat betekent dat er maar maximaal negen
zwemmers mogen meedoen met een wedstrijd terwijl wij er altijd rond de twintig
inschrijven. Dit zou toch echt zonde zijn! Geef je dus zo spoedig mogelijk op. Pas volgend
seizoen is er weer een cursus.
Opgeven kan door zsm een mailtje te sturen naar: wedstrijdzwemmen@zeemacht.nl

Hulp bij de organisatie van thuiswedstrijden

Ook dit jaar willen wij weer twee limietwedstrijden in ons eigen bad organiseren en verder
zal ook een editie van het Minioren-Junioren Circuit in ons bad worden gehouden. Er komt
heel wat kijken bij het organiseren van een zwemwedstrijd, niet alleen op de dag zelf maar
ook voorafgaand. Wij zijn dan ook op zoek naar mensen die voor en achter de schermen
een handje kunnen helpen. Specifiek zijn wij op zoek naar hulp bij de opbouw en bediening
van de electronische tijdwaarneming waarbij het handig is als je een goede computerkennis
hebt. Verder zoeken wij iemand die de badopbouw coördineert (leeghalen perrons,
plaatsten vlaggen, lijnen, zitplekken, jurykamer, etc. en opruimen na afloop) en iemand als
aanspreekpunt voor de organisatie (ontvangst ploegen, scheids, jury, sturing catering,
programmaverkoop, medaille uitreikingen, etc.). Mocht je interesse hebben laat het een
van de trainers weten of stuur een mail naar wedstrijdzwemmen@zeemacht.nl. Uiteraard
zal iedereen goed ingewerkt en geïnstrueerd worden en hebben wij door de ervaringen van
de afgelopen jaren een goed draaiboek. Je hoeft het wiel dus niet uit te vinden!
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Fotocollage Open Water wedstrijden
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Wedstrijdverslagen

Open Water wedstrijden

Op 2 en 3 september zwommen Emma en Collin in het zoute en koude water van Zeeland
met veel succes. Emma bleef ongeslagen en werd zowel
zaterdag in Wilhelminadorp als zondag in Vlissingen eerste
op de 1 kilometer vrije slag. Collin werd zaterdag eerste en
zondag tweede op de 1 kilometer vrije slag en zaterdag
derde op de 500 meter schoolslag. De week er op ging
Collin naar de Biesbosch Open Water wedstrijd. In een
bijzondere spannende race zwom hij een verbeten duel uit
met de latere nummer twee. Door tactisch slim te
maneuvreren wist hij deze
zwemmer voor de boeironding langszij te komen om na de
boei op kop te liggen. En de koppositie heeft hij niet meet
afgestaan. Een week later waren maar liefst vijf zwemmers
van Zeemacht actief bij Oude Veer, de dichtstbijzijnde open
water wedstrijd. Emma bleef ook nu weer ongeslagen en
won de 1 kilometer vrije slag. Ook Collin tikte als eerste aan
bij de 1 kilometer vrije slag. Debutante Lisa werd tweede op
de 2 kilometer vrije slag. Michael eindigde als achtste en
Mees als twaalfde op de 1 kilometer vrije slag. De laatste
wedstrijd was in Maastricht. Ook daar won Emma op de 1
kilometer vrij en Collin werd op de finishlijn nipt verslagen
en werd tweede. Hiermee werd een succesvol seizoen open
water zwemmen afgesloten. Heb je volgende zomer ook zin
om eens een keer een open water wedstrijd te proberen? Laat het weten aan een van de
trainers! Er is altijd een uitstekende sfeer bij deze wedstrijden en veel gezelligheid.

DAW jubileumwedstrijd in Alkmaar

De start van het wedstrijdzwemseizoen was de
jubileumwedstrijd van DAW in Alkmaar waar in finales voor
geldprijzen kon worden gezwommen. In die finales was er
winst voor Michael en Emma en een tweede plek voor Collin
op de 100 vrij. Op de 100 wissel was er winst voor Collin en
een derde plek voor Suzanne. Finaleplaatsen waren er voor
Marco, Mees, Jip, Nicole, Anouk, Tessa, Kyra en Boyd.
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Ondanks dat het de eerste wedstrijd van het seizoen was en slechts twee weken training er
op zaten werden er al vele persoonlijke records gezwommen.
Bij de minioren zwom Nikki PRs op de 50 vrij (-3 sec),
50 school (-5 sec) en 50 vlinder (-2). Talitha haalde 3
seconden van haar 50 vrij PR af en 2.5 seconden van
haar 100 rug PR. Tijs zwom een PR op de 50 school (0.2 sec) en Lucas op de 50 vrij (-2 sec).Lieke haalde
maar liefst 5 seconden van haar 50 vrij PR af en 1
seconde van haar 50 vlinder PR. Bij de junioren, jeugd
en senioren zwom Mathijn PRs op de 50 vrij (-0.2 sec)
en 50 school (-0.3 sec) en Jip PRs op de 50 vrij (-1 sec)
en 100 wissel (-5.5 sec). Danny haalde 3 seconden van
zijn 50 school PR af en 2 seconden van zijn 100 wissel PR. Op
de 100 vrij zwom Mike een PR (0.5 sec) en op de 50 vrij (-0.2
sec) terwijl Nicole 4 seconden van haar 100 wissel PR
afhaalde. Femke zwom dikke PRs op de 50 vrij (-3 sec), 100 vrij
(-4 sec) en 100 rug (-5 sec). PRs voor Emma waren er op de
100 rug (-1 sec) en 200 wissel (-7 sec) terwijl Collin PRs zwom
op de 100 vrij (-1 sec) en 100 wissel (-1 sec). Imme behaalde
PRs op de 100 vrij (-2 sec) en de 100 school (-3 sec). Op de 100
wissel was er tenslotte een PR voor Boyd (-0.2 sec). Voor een
eerste wedstrijd na twee weken training een prima resultaat
voor de Zeemachtzwemmers!

Deel 1 Minioren-Junioren circuit in Krommenie

In het spiksplinternieuwe bad de
Crommenije in Krommenie werd het
eerste deel van het MiniorenJunioren circuit gezwommen. Het
was voor de organisatie en de
zwemmers nog wel even wennen
aan het bad maar dat hinderde niet
dat toch snel werd gezwommen
want er werden maar liefst 17
medailles gewonnen. Michael won
3x goud, Emma en Nikki 2x goud en
Pascale 1x goud. Collin won 2x zilver evenals Lieke. Ceylin won 1x zilver, Jurre won zilver en
brons en broer Thijmen won het brons op de 100 school. Tenslotte won de junioren
jongens estafette op de 4x50 vrij het goud.
Ondanks de onwennigheid en het feit dat het seizoen pas is begonnen werden er al vele
persoonlijke records gezwommen. Bij de jongens zwom Thijmen PRs op de 100 vrij (-0.2
sec) en 100 school (-4 sec) en Jip op de 100 rug (-5.5 sec). Danny haalde maar liefst 15
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seconden van zijn 100 vrij PR af en Mike zwom 1. 5 seconden
van zijn 100 rug PR af en 0.5 seconden van zijn 50 school PR.
Collin zwom PRs op de 50 vrij (-1 sec), 100 vrij (-0.5 sec), 100
rug (-4 sec) en 50 school (-0.5 sec) en Michael zwom een PR
op de 50 school (-0.5 sec).
Bij de meisjes zwom Malike een PR op de 100 rug (-2 sec) en
Nikki op de 50 school tussentijd (-1.5 sec). Talitha behaalde
een PR op de 100 school (-2 sec) en Emma Marsman op de
50 school tussentijd (-1.5 sec). Natasja zwom een PR op de
50 vlinder tussentijd (-7 sec) en Emma Riemers op de 50
school (-2 sec). Tenslotte waren er PRs voor Lieke op de 100
school (-1 sec) en Reza op de 50 vrij tussentijd (-2 sec). Top
gedaan van onze minioren en junioren!
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Verjaardagskalender
1 oktober

Tijs Leek

16 oktober

Marco v/d Wulp

21 oktober

Marianne Maerschalk

25 oktober

Jordi de Nijs

25 oktober

Hiba Essataa

28 oktober

Tessa Mosch

29 oktober

Raphaella Nelissen

Deadline volgende Waterspetjes
27 September 2018
25 Oktober 2018
29 November 2018
27 December 2018
Mededelingen, verslagen en leuke foto’s voor de nieuwsbrief sturen naar:
ellenstefan@quicknet.nl
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Kleurplaat

