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Juli-Augustus 2016 
Wedstrijdagenda 
Datum Wedstrijd Zwembad Bijzonderheden 
Juli 
2/3 Speedo Fast Water Meet Amsterdam Aanschrijving verstuurd 

3 Jaargangfinale Dordrecht Aanschrijving verstuurd 

15 Laatste training Den Helder 

Augustus 
29 Eerste training Den Helder 

September 
4 Zaanse sprintkampioenschappen Zaandam 
11 WZ&PC Limietwedstrijd Purmerend 
18 Minioren-Junioren Circuit, deel 1 Purmerend 
24 Zuyderzee Masters Circuit, deel 1 Kampen 
25 NK Estafette Eindhoven 

Nieuwe leden 

Jurre van Boheemen  (minior 2) 

We wensen je veel plezier en succes bij Zeemacht!
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Nieuws 
Van het bestuur & technische commissie 
Algemene ledenvergadering 
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van MSV Zeemacht, waarvan 
de stukken naar onze afdelingsleden zijn gestuurd op 3 juni jl., is besloten om de contributie 
per 1 augustus 2016 te verhogen naar € 27,50. Dit was aangekondigd in de voorgestelde 
wijzigingen van het Huishoudelijk Reglement. De verhoging heeft niet alleen te maken met 
de stijgende kosten van het badwater maar ook met het teruglopen van het aantal leden. 
Wij hebben als bestuur gevraagd of er een staffel ingevoerd kan worden voor jeugdleden 
onder 12 jaar. Echter dit is niet ontvankelijk verklaard. Dit heeft mede te maken met het 
feit dat het administratief moeilijk te verwerken is. En het hoofdbestuur vindt dat als je 2 of 
meerdere keren per week zwemt, wat de meeste van onze zwemmers doen,  je dan het 
volledige contributiebedrag moet betalen.  
 
Zeemachter van het jaar 
De activiteiten en sportieve prestaties van 
Christiaan Zwaal binnen onze afdeling en 
ook bij andere afdelingen van MSV 
Zeemacht, hebben er toe geleidt dat 
Christiaan op de Algemene 
Ledenvergadering is uitgeroepen tot 
Zeemachter van het jaar. Hij ontving naast 
een mooie bos bloemen de wisseltrofee.   
 
Veranderingen technische commissie 
Even een kort woordje namens de Technische Commissie (kortweg TC). Halverwege het 
zwemseizoen zijn Ineke van der Wulp en ik ingestapt in de wereld van de TC van MSV 
Zeemacht. Na jarenlange inzet van Cora v.d. Brink en Arina Veenstra hebben zij beide 
besloten om dit jaar te stoppen als TC lid.  
Een kleine blik in de wereld van de TC. Wat doet de TC nu eigenlijk. Veel meer dan dat ik 
dacht. Het aanschrijven van zwemmers voor wedstrijden en alle bijbehorende administratie 
die daarbij komt kijken. Het overleg met de trainers. De diversiteit aan regels / bepalingen 
van de KNZB waar je rekening mee moet houden. Het regelen van officials;  Als wij 
zwemmers inchrijven voor een wedstrijd zijn wij namelijk verplicht om ook klokkers op te 
geven. Hierbij daarom gelijk nog maar een keer het verzoek of er nog ouders, verzorgers, 
opa’s of oma’s zijn die zich het klokken eigen zouden willen maken. Want vaak doen we een 
beroep op dezelfde personen.  
Kortom er ging een nieuwe wereld voor mij open. Ontzettend leuk om te doen. Als TC 
(Monique Tesselaar, Ineke en ik) gaan wij komend seizoen er weer volop tegen aan. Voor 
nu, geniet van de welverdiende vakantie. 
Beste Cora en Arina, ontzettend bedankt voor jullie inzet als TC lid! 
 
Daniëlle Minneboo. 
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Van de trainers 
 
Eten en drinken voor de training 
Vergeleken met andere sporters trainen zwemmers relatief veel. Een 
goed voedingspatroon is dus niet alleen belangrijk om je prestaties te 
optimaliseren, maar ook om te herstellen van een training. Tijdens het 
zwemmen verlies je vocht door te zweten en het is belangrijk om dit 
vochtverlies aan te vullen door voldoende te drinken tijdens een training. 
We trainen ook veel ’s ochtends, en velen vinden het lastig om voldoende te eten voor een 
ochtendtraining. Toch is het erg belangrijk om iets te eten voor je in het water duikt. In een 
training van 90 min kun je de koolhydraatopslag (glycogeen voorraad) aardig uitputten, als 
deze bij aanvang al lager is omdat je in de nacht niets gegeten hebt dan gaat dit nog sneller. 
Je hebt koolhydraten nodig om op een hogere intensiteit te sporten. Als je die voorraden 
niet hebt gaat de kwaliteit van de training erop achteruit. Het lichaam kan dit opvangen 
door eiwitten om te zetten in een brandstof voor je spieren, maar hierdoor ontstaat er wel 
spierschade wat uiteindelijk overtraining zou 
kunnen veroorzaken. Je hoeft natuurlijk geen 
uitgebreid ontbijt te nemen voor je gaat 
trainen. Brood, muesli, havermout en 
dergelijke zouden kunnen, maar een pakje 
Sultana’s voor de training en een 
koolhydraatrijke drank tijdens de training zijn 
ook al voldoende.  
 
Jonge zwemmers hebben voldoende energie nodig voor hun groei en ontwikkeling, maar 
ook voor de extra inspanningen die zij tijdens het sporten leveren. Wanneer je niet 
voldoende energie binnen krijgen, kan je groei en ontwikkeling worden afgeremd, met 
slechte sport prestaties als gevolg. Actieve jongens hebben zo’n 2900-3300 kcal per dag 
nodig en actieve meisjes zo’n 2300-2500 kcal. Als je dagelijks zwemt, misschien zelfs twee 
keer per dag en daarnaast ook nog naar school fietst heb je meer nodig. Ter vergelijking, 
een matig actieve man met een kantoorbaan heeft bijvoorbeeld 2500 kcal per dag nodig. 
 
Zwemmers moeten hun energie, koolhydraat en eiwit inname aanpassen aan wat ze nodig 
hebben voor hun training. Wanneer ze dit niet doen zullen ze tussen twee trainingen niet 
optimaal herstellen met vermoeidheid, gewichtsverlies, en slechte prestaties als gevolg. Dit 
betekend niet dat je allerlei sportrepen en supplementen moet gaan kopen. Goede 
maaltijden, ontbijt, lunch en avondeten, aangevuld met een aantal snacks zijn meer dan 
voldoende. Een pakje volle chocomelk direct na een training is een uitstekende herstel 
“snack”. 
 
Meer informatie over voeding en zwemtraining vind je hier. 
  

http://www.alansmeets.nl/blog/voeding/gezonde-voeding-voor-zwemmers
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Baandindeling trainingen seizoen 2016-2017 
Hieronder is de voorlopige baanindeling voor de trainingen van het volgend zwemseizoen. 
Op de dag en tijd waar een 1 staat, mag je komen trainen. Check dit goed zodat je op de 
juiste dag en tijd komt. Heb je hierover vragen, vraag dit dan even aan je trainer.  

Naam Maandag Dinsdag Dinsdag Woensdag Donderdag Donderdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zaterdag
18.00-19.00 05.30-06:30 17.00-18.00 18.00-19.00 05.30-07.00 17.00-18.00 18.00-19.00 17.00-18.00 6:30-8:00 08.00-09.00

Henk Knoll 1 1 1
Marianne Maerschalk 1 1 1
Annette van Dok 1 1 1
Michael Bes 1 1 1 1 1 1
Erwin van Boheemen 1 1 1 1 1
Gerben Rozie 1 1 1 1 1
Rian Visser 1 1 1 1 1
Twan Rozie 1 1 1 1 1
Tessa Mosch 1 1 1 1 1 1
Suzanne Mosch 1 1 1 1 1 1 1
Christiaan Zwaal 1 1 1 1 1 1 1
Brandon Salas 1 1 1
Kyra Wijnker 1 1 1 1 1 1
Jordi de Nijs 1 1 1 1 1 1 1
Jet Kleine 1 1 1 1 1 1 1
Suzanne vd Brink 1 1 1 1 1 1 1
Anouk van der Kruk 1 1 1 1 1 1 1
Simone Anvelink 1 1 1 1 1 1 1
Sanne Rotteveel 1 1 1 1 1 1
Boyd Wijkman 1 1 1 1 1 1 1
Amber van der Kruk 1 1 1 1 1 1 1 1
Josephine Lambers 1 1 1 1 1 1
Kyra Weseman 1 1  1 1  1 1 1
Lukas Laufenberg 1 1 1 1
Léon Koning 1 1 1
Mees Minneboo 1 1 1 1 1 1
Max Boltjes 1 1 1
Mathijn Brink 1 1 1 1
Kay Wijkman 1 1 1 1 1 1 1
Liam Weseman 1 1 1 1 1 1 1
Marco v/d Wulp 1 1 1 1 1 1 1
Raphaella Nelissen 1 1 1 1 1
Lucas aan de Wiel 1 1 1 1
Michael vd Wal 1 1 1 1 1 1
Collin Schouten 1 1 1 1 1 1 1
Quinty vd Linden 1 1 1 1
Britt Launspach 1 1 1
Lara Smits 1 1 1 1
Daan Goossens 1 1 1
Malika Brink 1 1 1 1
Emma Riemers 1 1 1 1 1 1 1
Liam Boon 1 1 1 1
Esra Hertsenberg 1 1 1
Radji Osman 1
Christa Lokkerbol 1 1 1
Jids Kersbergen 1
Nicole Nelissen 1 1 1 1
Mike Kloth 1 1 1
Eric van Heezick 1
Koen Peters 1 1 1
Thijmen van Boheemen 1 1 1
Daphne Stam 1 1 1
Jasper den Hertog 1
Lindsey vd Wal 1 1 1
Lucas Schipper 1
Kyara vd Linden 1 1 1
Femke Paus 1 1 1
Libhin Boon 1 1 1
Ceylin Heemskerk 1 1 1
Pascale Goed 1 1 1
Natasja Pranger 1
Talitha Holtjer 1
Guus den Hartog 1
Jurre van Boheemen 1
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Geslaagde official 
Bij de miniorenfinales is Erwin van Boheemen met goed gevolg beoordeeld voor de 
bevoegdheid tijdwaarnemer 4. Gefeliciteerd! 
 
Helderse sportpenning voor 
Christiaan en Jairo 
Op het jaarlijkse sportgala van de 
gemeente Den Helder was ook de 
parade van kampioenen en uitreiking 
van de sportpenningen. Een gouden 
sportpenning was er voor Christiaan 
en een zilveren voor Jairo vanwege 
hun Nederlandse kampioenschappen. 
Van harte gefeliciteerd!! 
 

Dank aan onze sponsoren 
Voor de activiteiten van onze afdeling kunnen wij 
altijd geld gebruiken. Gelukkig hebben wij sinds dit 
jaar een aantal mensen en bedrijven die onze afdeling 
hebben gesponsord. Hieronder staan hun namen en 
grote dank aan hun allen voor hun bijdrage. Uiteraard 
willen wij dit lijstje nog veel langer maken! Heb je 
familie of kennissen die ‘Vriend van Zeemacht’ willen 
worden of ken jij een bedrijf (of je baas) die wil 
sponsoren, laat het ons weten. Sponsorinformatie 
vind je op onze website en ingevulde sponsorformulieren kunt U bij trainers of bestuur 
inleveren.  
 
Vrienden van Zeemacht 
Fam. Schouten   Pijnacker  Mw A. vd Kruk  Julianadorp 
Fam. Hopmans   Delfgauw  Fam. Goed   Den Helder 
Fam. vd Wulp   Breezand  Fam. Zijlstra   Julianadorp 
Fam. Minneboo   Den Helder  Hr W. de Bruin  Wateringen 
Mw. N. Mosch   Julianadorp 
 
Gouden sponsors 
van Westen Electro  Anna Paulowna Kees Goed Holding Den Helder 
 
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 

http://www.zeemacht.nl/afdelingen/wedstrijdzwemmen/sponsors-wedstrijdzwemmen/
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als official op te treden maar dit zijn maar een beperkt aantal. Zowe bij de minioren 
(geboortejaar 2009-2005) als bij de junioren (1999-2004) zijn wij op zoek naar ouders die 
tijdwaarnemer willen worden en het zo mogelijk maken dat onze jeugdzwemmers aan 
wedstrijden kunnen meedoen.  
 
In Oktober 2016 zullen er weer cursussen 
tijdwaarnemer 4 van start gaan.  De cursus 
bestaat uit 4 bijeenkomsten en 1 mondelinge 
examen.  De cursussen worden ‘s-avonds 
gehouden in zowel Hoorn als Beverwijk. Het 
mondeling examen is hierna in Purmerend. 
 
Het zou leuk zijn als er meerdere ouders zich willen opgeven voor deze cursus. Als je meer 
wil weten, vraag dan aan een van onze officials (Stefan, Anton, Monica, Jos, Gini, Henk, 
Johan, Sylvia, Kees, Erwin, Jeroen) hoe leuk het is om op deze manier bij de 
zwemwedstrijden van je kind betrokken te zijn. Opgeven kan door een mailtje te sturen 
naar: wedstrijdzwemmen@zeemacht.nl. Verdere informatie over de cursus volgt in 
September. 
 
Sponsorzwemmen 
Bij de zaterdagochtendtraining van 18 Juni tussen 8 en 9 uur was er sponsorzwemmen om 
geld in te zamelen voor 4 Zeemachtzwemmers: Annette van Dok, Jet Kleine, Kyra Wijnker 
en Gerben Rozie. De 
laatste drie zullen 
deelnemen aan de 
zwemrace tussen Den 
Helder en Texel en zullen 
hiermee geld inzamelen 
voor de stichting Spieren 
voor Spieren. Annette zal 
deelnemen aan de 
Amsterdam City Swim en 
hiermee geld inzamelen 
voor de ALS stichting. Er 
werd flink 
doorgezwommen en een 
hoop geld opgehaald! De 
opbrengst zal bekend 
worden gemaakt bij de 
Zeemacht BBQ op 9 Juli. 
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Wedstrijdverslagen 
 
  
Regiokampioenschappen in Alkmaar (deel 1) 
Een grote ploeg van Zeemacht was dit jaar er in geslaagd om de limieten te halen voor de A 
en B regiokampioenschappen. In het eerst weekend werd er meteen flink gescoord met in 
totaal maar liefst 49 medailles.  
 
Simone zwom 4 gouden medailles bij 
elkaar op de 50 en 100 school (B), de  200 
vrij, en de 800 vrij.  Amber was ook 
bijzonder succesvol want ze behaalde in 
de IPC klasses goud op de 50 en 100 
school , en zilver op de 50 en 200 vrij en 
50 rug.  Kyra Wesemann deed daar niets 
voor onder, door ook twee gouden 
plakken op de 50 vrij en 400 wissel, en 3 
zilveren op de 50m school (B), 200 vrij en 
100 vlinder (B) te behalen. Ook Suzanne 
vd Brink was op dreef met twee gouden plakken op de 100 school (B) en 400m wisselslag. 
Anouk behaalde brons op de 50 en 100 school en de 50 vrij, Josephine behaalde brons op 
de 50 vrij (B) en Sanne brons op de 100 school en zilver op de 50 vrij (B). 
 
Bij de heren ontpopte Boyd zich als hét goudhaantje, door maar liefst 3x goud te pakken op 
zowel de 200 school (B), 50 vlinder als 200 wissel, gevolgd door 3x zilver op de 100 vrij, 400 
vrij en 200 rug, en 1x brons plak op de 100m rug. Jordi de Nijs zwom naar  2x goud (200 
school en 200m vlinder) en 1x brons (50m vlinder). Christiaan Zwaal bevestigde dat hij nog 

steeds in vorm is door op de  vlinderslag met 2x goud op de 
50m vlinder en 200m vlinder naar huis te gaan en zilver te 
halen op de 200 school. Ook Marco was goed voor goud op 
de 200 vlinder, zilver op de 200 school (B) en brons op de 
200 rug. Liam was goed voor goud op de 200 school (B). Kay 
Wijkman zwom naar het zilver op de 200 rug en de 200 
wissel en naar het brons op de 200 school. Gerben behaalde 
zilver op de 200 wissel (B) en brons op de 50 vlinder (B), 
terwijl Michael zilver behaalde op de 100 vrij (B). Rian zwom 
naar het brons op de 200 school. 
 

Ook bij de estafetteploegen ging het uitstekend. Zo wisten Jordi, Boyd, Rian en Christiaan 
een gouden plak op de 4x100 vrije slag te behalen. Bij de 4x 200m vrij zwommen Boyd, 
Jordi, Gerben en Christiaan naar goud. Bij de dames wist het team Suzanne Mosch, Anouk, 
Suzanne van den Brink en Tessa in een bijzonder spannende race de eerste plek te behalen. 
Een uitstekend begin van de Regiokampioenschappen!  
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Regiokampioenschappen in Alkmaar (deel 2) 
Na een succesvolle eerste weekend waren de verwachting hoog gespannen voor het 
tweede weekend van de Regiokampioenschappen. En de zwemmers stelde niet teleur: in 
totaal waren er voor de verschillende zwemmers en estafetteteams van Zeemacht 17 
gouden medailles. Daarnaast hebben de zwemmers 13 maal zilver en 10 maal brons weten 
te behalen. Als kers op de taart zwom Boyd de NJJK limiet lange baan voor de 200 vrij en 
Rian de limiet voor het ONK op de 50 school. 
 
Bij de dames was Amber goed voor 2 gouden medailles op de 100 en 400 vrij en zilver op de 
100 rug. Ook Simone zwom 2 gouden medailles bijeen op de 100 en 400 vrij en brons op de 
200 school en 200 wissel. Kyra Wesemann behaalde goud op de 50 vlinder, zilver op de 200 
school en 200 rug en brons op de 100 vrij.  Ook Kyra Wijnker was in vorm met goud op de 
200 rug en de 200 wissel en zilver op 200 school. Andere goudhaantjes waren Jet op de 100 
vrij, Suzanne vd Brink op de 200 school en Anouk  op de 50 vlinder. 
 
Bij de heren was Jordi op dreef met 2x goud op de 200 vrij en 100 vlinder, zilver op de 50 
vrij en 50 rug en brons op de 100 school. Naast zijn NJJK limiet was er voor Boyd ook nog 4x 
zilver op de 50 vrij, 50 rug, en de 50 en 100 school en brons op de 200 vrij. Andere 
goudhaantjes waren Marco op de 50m vrij, Rian op de 50 school, Christiaan op de 100 
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vlinder, en Liam op de 100 school. Zilver was er weggelegd voor Mees op de 50 school  en 
Kay op de 100m vlinderslag. 
 
Ook bij de estafettes werd er goud behaald. Op de 4x 200m vrij dames was er goud voor 
het team bestaande uit Kyra, Simone, Suzanne en Anouk. Ook op de 4x 100 meter vrij 
waren de dames van Zeemacht te sterk voor de concurrentie en behaalde ze goud. Op de 
uiteindelijke ranglijst van Noord-Hollandse zwemverenigingen eindigde MSV Zeemacht bij 
de top 4 met meer dan 85 medailles.
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Miniorenfinales in Zaandam 
De belangrijkste wedstrijd van het jaar voor onze topminioren zijn de miniorenfinales in 
Zaandam. Tien Zeemacht minioren waren snel genoeg om zich bij de beste 21 zwemmers 
van de regio Noord-Holland te scharen. Het optreden van MSV Zeemacht in de finales is 
niet ongemerkt voorbij gegaan. Er werden maar liefst 11 
medailles behaald en 38 persoonlijke records gezwommen. 
 
Bij de heren slaagde Michael erin goud te halen op de 100 
rug, de 100 vrij en de 200 wissel. Daarnaast zwom hij 5 PRs. 
Collin zwom naar het zilver op de 400 vrij en het brons op 
de 100 vlinder en 200 wissel. Emma behaalde zilver op de 
200 wissel, de 100 vlinder, 100 en 400 vrij en brons op de 
100 rug. Collin en Emma verbeterde ook nog allebei 4 PRs .  
 
Ook de overige Zeemacht minioren konden terugkijken op 
een ijzersterke optreden. Zo zwom Thijmen PRs op de 100 
vrij (-10 sec), 100 school (-0.2 sec) en 100 wissel (-15 sec). 
Pascal zwom PRs op de 100 vrij (-0.5 sec), 50 vlinder (-3 sec), 
100 rug (-0.3 sec) en 100 wissel (- 13 sec). Ceylin zwom 19 
seconden af van haar PR op  50 meter vlinderslag, 9 van de 
100 school en 5 seconden van de 100 rug. Nicole zwom een 
PR op de 50 vlinder( -5 sec) en de 100 vrij (-3 sec).  Lyndsey zwom PRs op de 100 vrij (-1 
sec). Daphne zwom 7 seconden af van haar PR op de 100 meter vrije slag en 6 seconden op 
de 100 meter rugslag. 
 
Een buitengewoon geslaagd optreden van onze minioren. Hopelijk zijn wij ook volgend 
seizoen in de nieuwe circuits weer net zo succesvol! 
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Clubkampioenschappen Oude Veer in Breezand 
Ook dit jaar kregen wij weer een 
uitnodiging om mee te doen met de 
clubkampioenschappen van Oude Veer in 
Breezand met allemaal 50 meter sprints. 
Een mooie laatste gelegenheid om nog wat 
PRs aan te scherpen maar ook om een 
aantal zwemmers te laten debuteren. Dit 
keer mochten Natasja, Liam Boon, Libhin, 
Lucas en Femke hun eerste wedstrijd 
zwemmen. En dat deden ze alle vijf 
hartstikke goed! Helaas was het ook de 
laatste wedstrijd van Desiree die daarmee 
haar zwemcarrière afsloot. 
 
De wedstrijd was met ruim een half uur vertraagd doordat EZV Enkhuizen, door 
miscommunicatie, te laat was. Dat kwam de concentratie niet ten goede en de wedstrijd 
had dan ook een wat rommelig verloop. Desondanks werden er nog 24 PRs gezwommen. 
De wedstrijd begon met de 50 vlinder. PRs waren er hier voor Ceylin (-2 sec), Quinty (-7 
sec), Lara (0.2 sec) en Liam Wesemann (-3 sec). Veel meer PRs waren er op de 50 rug, 
namelijk voor Kyara (-5 sec), Thijmen (-2 sec), Ceylin (-1 sec), Daphne (-0.5 sec), Nicole (-0.5 
sec), Quinty (-2 sec), Lara (-0.1 sec), Leon (-1 sec) en Mees (-0.5 sec) 

 
Ook op de 50 school werd er progressie 
geboekt door onze jongste zwemmers. 
Persoonlijke record waren er voor Ceylin (-
2 sec), Kyara (-2 sec), Mike (-2.5 sec), 
Nicole (-1 sec), Quinty (-2 sec) en Max (-4 
sec). Tenslotte waren er op de 50 meter 
vrije slag nog PRs voor Ceylin (-2 sec), 
Nicole (-2 sec), Mike (-1.5 sec), Quinty (-4 
sec) en Mathijn (-4 sec). Een mooie 
opsteker voor onze jonge zwemmers aan 
het einde van het zwemseizoen! 
 

NJJK in Dordrecht 
Dit jaar waren er 6 zwemmers er in geslaagd om de scherpe limieten voor de Nederlandse 
Jeugd en Juniorenkampioenschappen te halen: Amber, Simone, Kyra, Boyd, Kay en Jordi. 
Dag 1 begon met Simone die bij de 400 vrij op een 26e plek eindigde. Amber zwom een PR 
op de 100 school (-0.5 sec) en eindigde als 5e in de finale. Op de 50 vrij zwom ze naar de 7e 
plek in de finale. Kay zwom op de 200 school naar de 30e plaats en Boyd zwom op de 100 
rug naar de 32e plek.  
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Dag 2 begon met de spectaculaire 100 meter vrije slag. 
Jordi zwom een PR (-0.1 sec) en eindigde als 33e terwijl 
Boyd ook op de 33e plek eindigde in zijn 
leeftijdscategorie. Amber zwom een 2xPR op de 100 vrij 
(-1 sec) en eindigde als 5e in de finale. Amber wist ook de 
finale op de 50 rug te halen waar ze als 7e eindigde. 
Simone zwom een mooie PR (-9 sec) op de 800 vrij en 
behaalde daarmee de 15e plaats. Jordi zwom op de 
zware 200 vlinder naar de 14e plek.  
 
Dag 3 was het weer de beurt aan Amber die zowel op de 
100 rug als de 50 school (PR -0.3 sec) de finale wist te 
halen. Bij de finales werd ze 6e op de 100 rug en 4e op de 
50 school. Kay zwom net boven zijn PR naar een 25e plek 
op de 100 school. Boyd zwom een PR op de 50 rug (-0.5 
sec), goed voor de 26e plaats, en net boven zijn PR op de 
50 vrij, goed voor de 26e plek. 
 
Op de laatste dag kwamen nog 4 zwemmers in actie. Amber begon uitstekend met een 
dikke PR op de 200 vrij (-6 sec) en een finaleplaats. In die finale eindigde zij op de 7e plaats. 
Kyra zwom naar de 46e plek op de 200 vrij en Boyd op de 200 rug naar de 29e plek in een 
nieuwe PR (-1 sec). Jordi zwom in een nieuwe PR (-1 sec) naar de 16e plaats op de 200 vrij 
en de 46e plek op de 50 vlinder. Boyd zwom net boven zijn PR maar de 45e plek op de 200 
meter vrije slag. Al met al werd er dus goed gepresteerd op dit NJJK. Nog 1 wedstrijd te 
gaan en dan kan iedereen op een welverdiende vakantie.  
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Verjaardagskalender 
 
4 Juli   Natasja Pranger 

16 Juli  Kay Wijkman 

22 Juli  Desiree Veenstra 

29 Juli  Lucas Schipper 

6 Augustus Guus Den Hartog 

7 Augustus Anouk van der Kruk 

15 Augustus Femke Paus 

24 Augustus Lucienne Groenendijk 

28 Augustus Lucas aan de Wiel 

 
Deadline volgende Waterspetjes 
25 Augustus 2016 (eerste van het seizoen) 

 
Mededelingen, verslagen en leuke foto’s voor de nieuwsbrief sturen naar: 

ellenstefan@quicknet.nl

mailto:ellenstefan@quicknet.nl
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiGuvnllbzNAhVI0xQKHbU1ArYQjRwIBw&url=http://quotesgram.com/swimming-breaststroke-quotes/&bvm=bv.125221236,d.ZGg&psig=AFQjCNHwJux14WBeus4tlTTb5ZgjkIdiOw&ust=1466702965391567
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