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November 2016 
Wedstrijdagenda 
Datum Wedstrijd Zwembad Bijzonderheden 
November    
4/7 ONK korte baan Hoofddorp  
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  
    
December    
3 /4 Martinez Cup Amsterdam  
4 DAW limietwedstrijd Alkmaar  
4 ZV de Zaan limietwedstrijd Zaandam  
11 Swimkick-Minioren circuit, deel 2 Alkmaar  
11 Junioren-Jeugd circuit, deel 2 Alkmaar  
15/18 Amsterdam Swimcup Amsterdam  
17 Zuyderzee Masters Circuit, deel 4 Lelystad  
17 Oliebollentoernooi Hoorn  
18 WZ&PC 2e Limietwedstrijd Purmerend  

 
Nieuwe leden 
 
Imme van Tatenhove (jeugd 1) 
 
We wensen je veel plezier en succes bij Zeemacht!   
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Nieuws 
Van het bestuur & technische commissie 
Uit het dagboek van een voorzitter 
Jullie zien het niet altijd maar achter de schermen wordt er door 
bestuur, TC, trainers en vrijwilligers hard gewerkt om veel dingen te regelen. Zo iets 
relatiefs eenvoudigs als nieuwe rugslagvlaggen voor de Juttercup bijvoorbeeld. Het heeft 
wat voeten in de aarde gehad om ze te krijgen. 
Eerst bij de opdrachtgever gevraagd om twee lijnen voor een 6 banenbad in de kleur rood 
met 1 punt. Dat was geen probleem. De zending zou binnen 4 weken geleverd worden. En 
dat was ook zo…. alleen….. euh…. Toen de zending binnen kwam, zag ik dat we 2 lijnen met 
witte en blauwe vlaggetjes met 2 punten waren. Van het soort die we nu ook hebben in de 
rood/gele variant.  
Hallo? Wat is er mis gegaan? Was mijn vraag. Tja, euh, wat slecht, was het antwoord want 
er waren toch echt rode vlaggetjes besteld met 1 punt. Er zou achteraan gegaan worden. 
Antwoord was dat het helemaal verkeerd was begrepen door degene die het zou gaan 
maken. Aangezien de productie van een vlaggetjeslijn zo’n 4 weken gaat duren werd mij 
een alternatief aangeboden. Duurdere vlaggen maar doordat de fout bij hun lag hoefde er 
niet bijbetaald te worden (niet dat ik dat van plan was). Het waren dan vlaggen voor een 8 
banenbad. Geen probleem we halen er wel een stuk tussenuit.  

Enfin het alternatief kwam binnen, een dag later al. Vol enthousiasme pakte ik het uit, maar 
dat enthousiasme werd alweer snel minder. Potverdikkeme, kreeg ik één lijn en die was ook 
al een keer gebruikt en beschadigd. Meteen maar weer mailen (zaterdag zijn namelijk 
gesloten dus bellen kon niet).  
Maandagochtend 11.28 uur. “Hallo met Yvonne, dit ga je niet menen”. Jawel, ik meen het 
wel. “Nou ik heb ze aan de telefoon gehad en ze eens even goed de waarheid verteld”. “Je 
gaat toch geen lijn opsturen die al een keer gebruikt is”. Excuses van de firma en ze zouden 
met een noodvaart 2 (en niet 1) lijnen opsturen. Echter, ze hadden ze alleen nog maar op 
voorraad voor 10 banen. “Is dat een probleem”. “Nee, dat gaan we wel regelen hoor”.  
En jawel, even later kwamen ze binnen. Twee lijnen van elk 26 meter (waar we 16 meter 
van nodig hebben). Snelle rekenaars zijn er natuurlijk al achter dat als we het handig 
aanpakken we er geen 2 maar wel 3 lijnen van kunnen maken. Handig toch een reservelijn 
achter de hand? O ja, jullie willen vast wel weten hoe ze eruit zien. Ze zijn zwart en er staat 
Arena op en ze maken hun debuut bij de Juttercup. 
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Van de trainers 
 
Laatste oproep Zeemacht zwemvestjes 
Er zijn enkele belangstellende voor de blauwe Zeemachtvestjes en 
binnenkort gaat de bestelling de deur uit. Zwem je wedstrijden en wil je 
net zo mooie vestjes als de rest van het team, mail dan snel nog naar 
ellenstefan@quicknet.nl voor 15 November. 
 
Borstcrawl techniekwedstrijd 
De eerste techniekwedstrijd van het seizoen was op zaterdag 1 Oktober, en de borstcrawl 
stond op het menu. Er werd onder de kritische oog van de trainers weer door iedereen 
goed zijn best om gedaan om zo mooi, snel en ver mogelijk de borstcrawl af te leggen. 
Uiteindelijk konden aan de volgende kinderen diploma’s worden uitgereikt: 
 
Brons     
Basma Essataa  Lucas Schipper   
Natasja Pranger  Danny van Geffen  
Jasper den Hartog  Femke Paus 
Richella Hageman  Angelina Breyer 
 
Zilver    Goud 
Lyndsey vd Wal   Pascale Goed 
Esra Hertsenberg   Kyara vd Linden 
Daphne Stam   Lucas aan de Wiel 
Christa Lokkerbol   Daan Goossens 

 
ONK ploeg 
Van 5-7 November zal een ploeg van MSV Zeemacht naar de Open Nederlandse 
Kampioenschappen gaan. We wensen Amber, Anouk, Jordi, Christiaan, Kyra, Suzanne, en 
Simone heel veel succes!! 

 

mailto:ellenstefan@quicknet.nl
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Natasja bij de swimclinic van Inge & Lia Dekker 
Deze herfstvakantie ging Natasja naar een swimclinic wisselslag van Inge en Lia Dekker. Hier 
haar verslag: 
Vrijdag 21 oktober mocht ik mee doen met 
een zwemclinic van Inge en Lia Dekker. 
Zenuwachtig en vol verwachting met mijn 
moeder naar zwembad It Rak in Sneek. Hier 
werden we opgewacht door de zwem 
toppers Inge en Lia Dekker. Erg spannend om 
door deze 2 top zwemsters getraind te 
worden. 
Na een korte voorstel ronde mochten we het 
water in. Na het inzwemmen begonnen we met de training. Tijdens deze training kwamen 
de vlinderslag, schoolslag, borstcrawl en rugslag aan bod. Er werd veel getraind met 
snorkel, plank en zoomers. We kregen veel tips en uitleg tijdens de training.  
Na de super leuke training was er nog even tijd om met Inge en Lia op de foto te gaan. 
Tevens heb ik mooie handtekeningen op mijn zwemplank gekregen. Hoop dat ze binnenkort 
weer een zwemclinic in de buurt geven, zodat ik nog een keer met hun kan trainen.  
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Wedstrijdverslagen 

 
  
KNZB Zwemcompetitie deel 1 in Purmerend 
De Nationale Zwemcompetitie van de KNZB is weer gestart waarin wij wederom in de 
landelijke C klasse uitkomen.  Het eerste deel werd 
gezwommen in Purmerend tegen de ploegen van Ed-
Vo, OEZA en WZ&PC.  We zijn de competitie 
uitstekend begonnen want er werden maar liefst 39 
persoonlijke records gezwommen. Michael van der 
Wal dook met zijn PR ruim onder het NJJK limiet op de 
200 meter rugslag. De 4x100 meter wissel dames 
bestaande uit Suzanne van den Brink, Anouk, Suzanne 
Mosch en Tessa zwommen een clubrecord. Als bonus 
staan wij nu op de 4e plaats van de C-klasse!  
 
Op de 100 school waren er PRs voor Jordi (-0.3 sec), Leon (-7 sec), Boyd (-2 sec), Kay (-2 
sec), Mees (-1.5 sec), Liam Boon (-3 sec), Kyra Wesemann (-3 sec), Kyara (-5 sec), Nicole (-4 
sec), Lyndsey (-2.5) en Libhin (-0.5 sec).  Op de 100 wissel zwommen Kyra Wijnker (-1 sec) 
en Twan (-1 sec) een PR. De 100 rug verliep succesvol voor Anouk (-0.2 sec) terwijl Quinty 
haar PR op deze afstand met 13 seconden verbeterde tijdens de 200 rug. Op de kortere 50 
rug waren er PRs voor Kyra Wijnker (-0.2 sec), Libhin (-7 sec), Nicole (-4 sec), Lyndsey (-0.2 
sec), Liam Boon (-0.4 sec) en Twan (-0.2 sec). 
 

 
 
Op de 200 rug waren een fors aantal PRs: Michael (-13 sec), Liam (-12 sec), Collin (-5 sec), 
en Marco (-5 sec). De 100 vlinder was ook goed voor PRs, met name Raphaella (-5 sec), 
Liam (-10 sec) en Michael (-5 sec). Op de langere vrije slag afstanden waren er ook 
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persoonlijke records. Op de 400 vrij voor  Kyara Wijnker (-12 sec) en op de 200 vrij voor 
Leon (-10 sec) en Mees (-0.3 sec). 
 

 
 
 
Limietwedstrijd in Drachten 
Een aantal senioren zwemmers waren actief bij de DZ&PC limietwedstrijd in Drachten op 
jacht naar limieten voor het Open Nederlandse Kampioenschap (ONK), en niet zonder 
succes. Hier zwommen de dames van Zeemacht op de 200 meter vrije slag naar snelle 
tijden, voldoende om zich te kwalificeren voor het ONK in Hoofddorp op de 4 x 200 meter 
vrije slag estafette. Vele zwemmers kwamen dichtbij hun persoonlijke records maar wisten 
die net niet te breken. 
 
Swimkick-Minioren Circuit deel 1 in Alkmaar 
In Alkmaar was op de vroege ochtend het eerste deel van het Swimkick-Miniorencircuit. In 
deze nieuwe Circuit wedstrijden zijn er korte afstanden voor beginnende 
wedstrijdzwemmers en lange afstanden voor gevorderde wedstrijdzwemmers. Bij deze 
wedstrijd maakten Jasper, Lucas en Talitha hun debuut en niet zonder succes!  Jasper 
behaalde op de 25 meter rugslag en 25 meter vrije slag een zilveren medaille terwijl Lucas 
naar het brons zwom. Talitha zwom naar het brons op de 25 meter school nipt voor 
Natasja. Bij de gevorderde minioren zwom Lyndsey naar de bronzen medaille op de 100 
school. Op de 100 meter vrije slag zwom Pascale naar het goud.   
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Ook werden er een mooie reeks PRs gezwommen. Zo haalde Mike liefst 23 seconden van 
zijn 100 school PR en 21 seconden van zijn 100 vrij PR af. Nicole zwom PRs op alle nummers 
en tussentijden: de 200 wissel (-26 sec), 50 vlinder (-1 sec), 100 rug (-3 sec) en 100 vrij (-2 
sec). Op de 50 vrij waren er PRs voor Femke (-2 sec) en Mike (-2 sec) als startzwemmer van 
de estafette. Op de 50 rug zwom Femke ook een PR (-0.5 sec) terwijl Ceylin op de 50 school 
een PR zwom (-0.5 sec). Op de 100 school zwom Lyndsey een PR (-0.5 sec) en Pascale zwom 
een PR op de 100 vrij (-1 sec).

 
 
Junioren-Jeugd Circuit deel 1 in Alkmaar 
Voor het eerst werd er een Junioren-Jeugd Circuit wedstrijd georganiseerd. De wedstrijd 
was gigantisch ingeschreven en met de finales erbij duurde de wedstrijd wel erg lang, 5.5 
uur. De laatste estafette werd tegen half acht ‘s-avonds gezwommen. Desondanks waren er 
uitstekende prestaties van onze jeugdzwemmers. Michael van der Wal behaalde bij deze 
wedstrijd het NJJK limiet op zowel de 100 meter als de 200 meter vrije slag.  
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Bij de junioren 1-2 behaalde Liam en Marco de finale op de 100 meter schoolslag waar Liam 
naar het zilver zwom. Mees behaalde bij de junioren 3-4 ook de finale op de 100 meter 
schoolslag en zwom daarin naar het brons. Michael en Collin haalde de finale van de 100 
meter vrije slag waarbij Michael naar het zilver zwom. 
 
Ook sneuvelde er vele PRs. Michael zwom PRs op de 100 wissel (-5 sec), 200 vrij (-5 sec) en 
100 vrij (-2 sec). Liam zwom een dikke PR op de 200 vrij (-10 sec) en Marco een PR op de 
100 school (-1 sec). Mees zwom 2x een PR op de 100 school (-4 sec). Collin zwom PRs op de 
100 wissel (-2 sec), 200 vrij (-0.2 sec) en 100 vrij (-1 sec). Malika zwom PRs op de 100 school 
(-2 sec) en 100 vrij (-1 sec). Ook Lara zwom een PR op de 100 school (-1 sec). Al met al weer 
een goede score voor onze junioren! 

 
 
Limietwedstrijd in Heerenveen 
Een kleine ploeg junioren en jeugdzwemmers ging naar Friesland om een limietwedstrijd te 
zwemmen in Heerenveen. Ondanks het late tijdstip werden er een aantal uitstekende races 
gezwommen. Het startnummer, de 400 vrij leverde dikke PRs op voor Mees (-29 sec) en 
Collin (-5 sec) die daarmee de NJJK limiet zwom. Daarnaast zwom Mees een PR op de 50 vrij 
(-0.5 sec). Michael zwom een dikke PR op de 200 vrij (-4 sec) en ook een dikke PR op de 200 
wissel (-7 sec), goed voor zijn vijfde NJJK limiet. Ook Emma liet zich zien met een forse PR 
op de 200 vrij (-6 sec), wat goed was voor een NJJK limiet.  
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Tussenstand Competitie Landelijke C klasse 
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Wist je dat….? 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Verjaardagskalender 
 
 3 November Léon Koning 

4 November Henk Knoll 

5 November  Radji Osman 

6 November Mike Kloth 

6 November Imme van Tatenhove 

9 November Richella Hageman 

10 November Wendy v/d Kruk 

19 November Eric van Heezick 

21 November Josephine Lambers 

22 November Daan Goossens 

 
Deadline volgende Waterspetjes 
1   December 2016 

29 December 2016 

26 Januari 2017 

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

ellenstefan@quicknet.nl 

In de Middeleeuwen werd er nauwelijks 
gezwommen omdat men bang was infecties op te 

lopen. Pas in de 19e eeuw werd er in Groot 
Brittannië weer serieus gezwommen. De eerste 

zwemorganisatie werd in 1837 in Londen opgericht.  
(bron: Encyclopedia Brittanica) 
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Foto van de Maand 
 
Foto’s van NK Estafette gemaakt door de KNZB fotograaf 
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