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Oktober 2016 
Wedstrijdagenda 
Datum Wedstrijd Zwembad Bijzonderheden 
Oktober    

2 Nationale Zwemcompetitie, deel 1 Purmerend Aanschrijving verstuurd 

8 DZ&PC limietwedstrijd Drachten Aanschrijving verstuurd 

9 Swimkick-/Minioren circuit, deel 1  Alkmaar Aanschrijving verstuurd 

9 Junioren-Jeugd circuit, deel 1  Alkmaar Aanschrijving verstuurd 

22 Zuyderzee Masters Circuit, deel 2 Emmeloord  

30 MSV Zeemacht Juttercup Den Helder  

    

November    
4/7 ONK korte baan Hoofddorp  
6  Masterswedstrijd WZ&PC Purmerend  
13 Nationale Zwemcompetitie, deel 2 Purmerend Verplicht! 
20 Zuyderzee Masters Circuit, deel 3 Almere  
20 Orca LAC wedstrijd Leeuwarden  
20 DAW limietwedstijd Alkmaar  
27  Minioren-Junioren circuit, deel 2 Purmerend  

Nieuwe leden 
Basma Essataa  (minioren 5) 
Richella Hageman (minioren 5) 
Danny van Geffen (minioren 5) 
Peter van Maurik  (masters) 
 
We wensen jullie veel plezier en succes bij Zeemacht!   
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Nieuws 
Van het bestuur & technische commissie 
Vrijwilligers bij regiowedstrijden 
Zoals vermeld in het laatste Waterspetje van afgelopen seizoen zijn de 
wedstrijden georganiseerd door de Regio MidWest veranderd, dat wil zeggen in plaats van 
5 MiniorenCircuit wedstrijden zijn er nu 4 Swimkick-Minioren, 4 Minioren-Junioren en 4 
Junioren-Jeugdwedstrijden. Ondanks de extra belasting voor ons kleine trainers- en 
officialscorps heeft Zeemacht toch besloten om mee te doen aan deze wedstrijden omdat 
dan meer zwemmers de kans krijgen om wedstrijden te zwemmen.  
 
Een nieuwe regel is dat bij elk van deze wedstrijd de vereniging een vrijwilliger moet 
leveren die voor, na of tijdens de wedstrijd de organisatie ondersteund (zwembadopbouw, 
kaartjeslopen, catering, etc). Zonder deze vrijwilliger mogen onze zwemmers niet 
meedoen aan de wedstrijd. Daarom zal bij de aanschrijving voor een van deze wedstrijden 
door de TC altijd gevraagd worden aan ouders om zich op te geven als vrijwilliger. Dit gaat 
dan natuurlijk om ouders die niet al actief zijn als trainer, official, ploegleider of TC lid.  

 
Bij de eerste regiowedstrijd, waar 22 zwemmers 
werden aangeschreven, kwam tot grote 
teleurstelling van de TC slechts 1 aanmelding 
voor de vrijwilligerstaak. We willen natuurlijk niet 
elke keer dezelfde mensen belasten met deze 
taak. Als vrijwilliger mist U echt niets van de 
wedstrijd van Uw kind, sterker nog, vaak heb je 
een nog betere plek om de wedstrijd te zien! De 
TC hoopt dan ook dat de volgende keer een 
grotere respons komt op hun oproep voor 

vrijwilligers. Het zou jammer zijn als we hiervan een verplichting moeten maken. 
 
Ook hopen wij dat er zich nog ouders aanmelden voor de tijdwaarnemerscursus. Ook hier 
geldt: indien er onvoldoende of geen tijdwaarnemers beschikbaar zijn kunnen onze 
zwemmers niet meedoen aan de wedstrijd. De aanwezige tijdwaarnemers zijn vrijwel ook 
allemaal zwemouders en er is dan ook altijd een hele gezellige sfeer tussen de officials 
onderling.  
 
Competitiewedstrijden  
Bij de aanschrijving van de eerste competitiewedstrijd door de TC is gebleken dat niet voor 
iedereen het belang en achtergrond van deze wedstrijd duidelijk is. De meeste wedstrijden 
zijn natuurlijk bedoelt om je eigen tijden te verbeteren of medailles te winnen. De 
competitiewedstrijden zijn nu echt wedstrijden waar je vooral voor je club zwemt. 
Zeemacht is 4 jaar geleden gepromoveerd naar de landelijke C klasse waar wij strijden 
tegen 29 andere verenigingen uit heel Nederland. Als wij bij de eerste vijf eindigen 
promoveren wij naar de B klasse, als wij echter bij de laatste 10 eindigen dan kunnen wij 
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degraderen wij naar de regionale 1e klasse van de regio Midwest. In die klasse zijn er 
minder sterke tegenstanders, kleinere baden, en minder uitdagende zwemnummers. Wij 
willen dus graag  in de landelijke C klasse blijven zwemmen! 

 
De scores bij elke wedstrijd zijn gebaseerd op de 
tijden van de snelste 2 zwemmers op elke afstand en 
in elke leeftijdscategorie (vanaf junioren 1 en ouder) 
en van de estafettes. De tijden worden omgezet in 
punten waarbij elke seconde wordt omgezet in een 
punt. De ploeg met de minste punten na 4 
wedstrijden is kampioen en de ploeg met de meeste 
punten degradeert. Zo is bijvoorbeeld 2 jaar geleden 
een zwemploeg in de C klasse gedegradeerd omdat 

het na 4 wedstrijden slechts 1 punt (1 seconde!) meer had dan de ploeg erboven die wel in 
de C-klasse bleef. Dat betekent dat letterlijk elke seconde telt!  
 
Aangezien de tijden van 2 zwemmers tellen moeten wij 
zoveel mogelijk zwemmers in elke leeftijdscategorie indelen. 
Waar wij dat niet kunnen, of wanneer zwemmers worden 
gediskwalificeerd, worden er vervangende tijden gebruikt 
die echter vrij langzaam zijn en waar wij dus veel punten 
verliezen. Oftewel, we hebben veel en snelle zwemmers nodig en dus de hele club moet 
zijn steentje bijdragen. Wij hopen daarom dat iedereen zich voor de volle 100% inzet voor 
de club en meedoet aan onze competitiewedstrijden. Noteer nu alvast in de agenda: 
Zondag 13 November 2016, Zondag 12 Februari 2017 en Zondag 12 Maart 2017. 
 
 

Van de trainers 
 
Trainingen herfstvakantie 
In de herfstvakantie trainen wij gewoon lekker door, inclusief de 
ochtendtrainingen! 
 
Niet kunnen trainen? Meldt je af! 
Tot grote teleurstelling van de trainers komen er regelmatig zwemmers 
niet op dagen bij de trainingen waar zij verwacht worden. Realiseer je dat het badwater erg 
duur is om te betalen en dat wij duidelijk moeten kunnen maken dat wij het badwater hard 
nodig hebben. Bovendien laat je je trainer in de kou staan die wel voor jou speciaal naar het 
bad komt, soms op erg vroege tijden. Laat dan ook altijd ruim van tevoren weten als je echt 
niet bij een training kan zijn (mail naar wedstrijdzwemmen@zeemacht.nl of zeg het tegen 
je trainer) en waarom niet. Als je regelmatig afwezig ben zal je uiteraard minder 
vorderingen maken met het zwemmen en dus loop je het risico voor minder wedstrijden te 
worden uitgenodigd. Mochten er specifieke redenen zijn waarom je regelmatig niet kan 
komen, overleg dan altijd met de trainer. 

mailto:wedstrijdzwemmen@zeemacht.nl
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjwwrWN07LPAhUJLhoKHYLbCLQQjRwIBw&url=http://www.howsyouredge.com/reviews/2007_05_01_archive.php&bvm=bv.134052249,d.d2s&psig=AFQjCNEZcsMRFSE3XgemsMPGowZUvEQxow&ust=1475172245325084
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjw2O2TobXPAhWF2hoKHa3CA6IQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.knzbzuid.nl%2Fwedstrijdzwemmen%2Fcompetitie&psig=AFQjCNF22HBoU5BCt7BSyaiFtd_yjjyxYA&ust=1475261943928745
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Bestellen blauwe Zeemachtvestjes 
Een aantal mensen hebben interesse getoond in 
de beroemde blauwe Zeemachtvestjes. Wil je 
ook een blauw Zeemachtvest, stuur dan even een 
mail naar ellenstefan@quicknet.nl met je maat 
en de naam die achter op het vest komt te staan. 
Bij genoeg belangstelling zullen wij bij Reus Sport 
weer een bestelling plaatsten.  De kosten van het 
vestje, inclusief bedrukking met naam, zijn 47,50 
euro.  
 
Even voorstellen 
Mijn naam is Peter van Maurik en ben 53 jaar. Ik ben een voormalig marineofficier en woon 

al vele jaren in Den Helder. Ik heb in 2015 een donorhart 
gekregen na een negentien jaar lange periode met een 
steeds zwakker wordend hart. Ik had een ziekte in mijn 
hartspier en daardoor kon ik steeds minder. In mijn jeugd 
heb ik wedstrijden gezwommen en dat wil ik nu graag 
weer doen. Ik ben nu bij Zeemacht begonnen met trainen 
voor de World Transplant Games in Malaga volgend jaar. 
Ik wil daar voor de medailles gaan. Als u dus een wat 
oudere jongeman ziet zwemmen in het bad, dan ben ik 
dat. Of het gaat lukken, kunt U volgen op mijn website 
www.wegvanmijnhart.nl. 

 
 
Sponsoractie PH Verheul Huis&Hypotheek 
Met trots kunnen wij melden dat PH Verheul Huis&Hypotheek gouden 
sponsor is geworden van onze afdeling. Even verderop in het Waterspetje 
staat hun mooie advertentie. Hierin staat ook vermeld dat als een lid van 
Zeemacht bij PH Verheul klant wordt, PH Verheul het lid Vriend van 
Zeemacht maakt en 25 euro in de clubkas stort. Een mooie actie!  
 

 
Grote clubactie 
Ook dit jaar doen wij weer mee met de Grote Club actie. Per verkocht lot gaat 80% naar de 
club en dat is natuurlijk altijd lekker. De loten kosten € 3,-- per stuk en zijn te verkrijgen bij 
Jos en Gini Mosch. Wanneer je zin hebt om heel veel geld voor de club in te zamelen kan je 
ook loten verkopen voor de club. Hiervoor zijn zogenaamde machtigingsboekjes waarin 
iemand zijn gegevens noteert en de hoeveelheid loten die hij of zij wilt hebben. De 
lotnummers worden dan toegekend als de betaling is afgeschreven van de bankrekening. 
Ook deze boekjes zijn te verkrijgen bij Jos en Gini Mosch.   

mailto:ellenstefan@quicknet.nl
http://www.wegvanmijnhart.nl/
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjnqorpy7LPAhVDDxoKHUF0BtkQjRwIBw&url=https://www.advieskeuze.nl/advies/1741bv/verheul-huis-hypotheek&psig=AFQjCNGO6oI9RjKlWvfWwcjn1st_aiDOeg&ust=1475170314147220
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Wedstrijdverslagen 

 
  
Open Zaanse Sprintkampioenschappen in Zaandam 
De eerste wedstrijd van het seizoen was al heel snel, er was nog nauwlijks getraind. 
Gelukkig was het een sprintwedstrijd met alleen 50 meters en een 100 wissel voor de echte 
bikkels.Een grote minioren en junioren afvaardiging was aanwezig namens Zeemacht en 
Esra en Daan maakten hun debuut bij een zwemwedstrijd. Er werden maar liefst 14 
medailles behaald. Naast de vele medailles werden er door de Zeemacht zwemmers ook 
nog een fors aantal persoonlijke records gezwommen. 

 
De grootste gouddelver bij de meisjes was Pascale: zij won gouden medailles op de 50 
meter rugslag, de 50 meter schoolslag en de 50 meter vrije slag en ook nog een zilveren 
medaille op de 100 meter wisselslag. Die afstand was een prooi voor Ceylin Heemskerk die 
naar het goud zwom. Ceylin won ook nog brons op de 50 meter schoolslag. Op dezelfde 50 
meter schoolslag zwom Lyndsey naar de gouden medaille. Libhin was bijzonder rap op de 
50 meter vrije slag, goed voor een bronzen medaille. Bij de jongens was Thijmen het meest 
succesvol met een gouden medaille op de 100 meter wisselslag, zilveren medailles op de 50 
meter vrije slag en de 50 meter schoolslag en een bronzen medaille op de 50 meter rugslag. 
Ook Liam deed van zich spreken door op de 50 meter vrije slag naar de zilveren medaille te 
zwemmen en het brons te halen op de 100 meter wisselslag. 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi6xObxidjOAhVB5xoKHdCIAXMQjRwIBw&url=http://www.gettyimages.com/illustrations/swimming&psig=AFQjCNHouC_spOi-FVT74fm_mIl7ecCs5A&ust=1472060065966722
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Naast deze medailles werden er ook veel PRs gezwommen. Op de 50 vlinder was er een 
dikke PR voor Leon (-8 sec). Op de 50 rug regende het PRs. Pascale (-2 sec), Ceylin (-0.1 sec), 
Daphne (-2 sec), Thijmen (-2 sec), Mike (-0.3 sec), Lyndsey (-0.1 sec) en Quinty (-2 sec) 
zwommen allen PRs op deze afstand. Ook de 50 school leverde PRs op voor Leon (-1 sec), 
Mathijn (-0.01 sec), Pascale (-4 sec), Ceylin (-1 sec), Lyndsey (-2 sec), Leon (-3 sec), Liam (-3 
sec) en Mathijn (-1 sec). Op de 50 vrij zwommen Ceylin (-1 sec), Femke (-5 sec), Mike (-3 
sec), Libhin (-2 sec), Malika (-2 sec), Quinty (-1 sec), Leon (-3 sec) en Liam (-2 sec) naar 
nieuwe PRs.  Tenslotte konden op de 100 wissel PRs worden genoteerd voor Pascale (-2 
sec), Quinty (-3 sec) en Leon (-6 sec!) die daarmee op al zijn afstanden een PR wist te 
noteren. Een superstart van het seizoen! 
 
1e Limietwedstrijd in Purmerend 
Na nauwelijks 2 weken training stond al de eerste limietwedstrijd voor onze junioren, jeugd 
en senioren op het programma, traditioneel in Purmerend. Gezien de matige conditie werd 
er dan ook maar op een beperkt aantal nummers ingeschreven met de focus op goed 
zwemmen. Er werd dan door iedereen nog boven de PRs gezwommen met uitzondering 
van een paar zwemmers. Liam zwom een PR op de 100 vrij (-3sec). Op dezelfde afstand 
zwom Amber een mooie PR (-1 sec) evenals Emma (-0.2 sec). Op de 50 vrij slaagde Collin er 
in om 0.3 seconden van zijn PR af te halen.  

 
 
Minioren-Junioren Circuit deel 1 in Purmerend 
De eerste kennismaking met het vernieuwde zwemcircuit van de KNZB vond plaats in 
Purmerend waar de minioren en junioren voor deel 1 van het Minioren-Junioren Circuit 
uitkwamen. Ondanks dat het zwemseizoen nog maar nog begonnen was had de KNZB in al 
haar wijsheid al zware nummers als de 400 vrij en 200 school geprogrammeerd. Niettemin 
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konden er al uitstekende prestaties worden genoteerd want er werden 16 medailles 
binnengehaald, 22 persoonlijke records en 2 clubrecords! De clubrecords waren voor Nicole 
op de 200 school en Michael op de 50 rug.  

 
Bij de jongste minioren meisjes zwom Pascale (PR -2.5 sec) naar het goud op de 100 rug, 
voor Ceylin die de zilveren medaille behaalde. Dezelfde kleur medaille behaalde Ceylin op 
de 50 meter vlinderslag (PR -4 sec) nog voor Pascale die brons behaalde (PR -5 sec). Libhin 
zwom naar het goud op de 50 vlinder voor Daphne die het zilver behaalde (PR -3 sec). 
Nicole zwom een ijzersterke 200 school waar zij vanaf het begin aan kop lag en die niet 
meer afstond: goed voor een gouden medaille. Emma won bij de junioren tegen zware 
concurrentie van oudere zwemmers een bronzen medaille op de 400 vrij (PR -4 sec). 
Raphaella zwom bij de junioren een uitstekende 200 school wat goed was voor een bronzen 
medaille. Tenslotte won de 4x50 meter vrije slag estafette, bestaande uit Nicole, Lyndsey, 
Pascale en Daphne, het goud. PRs waren er nog voor Lara op de 200 school (-1 sec) en voor 
Emma op de 50 rug (-1 sec). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij de jongens behaalde Liam Boon bij zijn eerste 200 school ooit direct een bronzen 
medaille. Op dezelfde afstand bij de junioren zwom Kai  naar het zilver en Liam Wesemann 
(PR -2.5 sec) naar het brons.  Hoewel ze nog bij de jongste juniorencategorie horen 
slaagden Michael en Collin er toch in op het podium te eindigen. Michael zwom naar het 
goud op de 50 meter rugslag (PR -2 sec) en behaalde brons op de 400 meter vrije slag (PR -
28 sec). Die laatste afstand was een prooi voor Collin (PR -0.04 sec) die net eerder aantikte 
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dan de nummer twee. PRs werden er nog gezwommen door Matthijn op de 100 school 
tussentijd (-6 sec) en op de 50 rug door Mees (-0.5 sec) en Kai (-0.2 sec). 

 
 
NK Estafette in Eindhoven 
Eind september wordt traditioneel de Nederlandse Estafettekampioenschappen gehouden. 
De Junioren 1-2 ploeg bestaande uit Liam, Kay, Marco, Michael en Collin had zich weten te 
kwalificeren voor deze wedstrijd en mocht uitkomen tegen de jeugdzwemtop van 
Nederland. Op de 4x100 school wisten ze hun inschrijftijd met maar liefst 14 seconden te 
verbeteren en eindigde zij als 10e. Op de 4x100 rugslag zwommen ze naar de 12e plaats en 
bij de 4x100 vrij eindigde ze als 14e. Tenslotte zwommen zijn op de 4x100 wisselslag naar de 
10e plek waarbij Michael een PR (-1 sec) als startzwemmer zwom. In het eindklassement 
behaalde de ploeg de 13e plaats van Nederland en eindigde als hoogste ploeg van Noord-
Holland. Een puike prestatie! 
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Wist je dat….? 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Verjaardagskalender 
 
 16 Oktober Marco van der Wulp 

21 Oktober Marianne Maerschalk 

25 Oktober Jordi de Nijs 

28 Oktober Tessa Mosch 

29 Oktober Raphaella Nelissen 

 

 

Deadline volgende Waterspetjes 
27 Oktober 2016 

1   December 2016 

29 December 2016 

26 Januari 2017 

23 Februari 2017 

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

ellenstefan@quicknet.nl 
  

De eerste zwemraces vonden 
waarschijnlijk plaats in Japan, 100 jaar 
voor Christus. In de 17e eeuw beval de 
keizer van Japan dat scholen verplicht 

zwemles moesten geven.  
(bron: Encyclopedia Brittanica) 

mailto:ellenstefan@quicknet.nl
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Foto van de Maand 
 
Deelnemers aan de Nationale Minioren dag. Waar zijn de Zeemachters op deze 
foto? 
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