
 Nieuwsbrief MSV Zeemacht Wedstrijdzwemmen 

Februari 2017 

Wedstrijdagenda 

Datum Wedstrijd Zwembad Bijzonderheden 
Februari 

4 DZ&PC limietwedstrijd Lange Baan Drachten Aanschrijving verstuurd 

5 Swimkick-Minioren circuit, deel 3 Alkmaar Aanschrijving verstuurd 

5 Junioren-Jeugd circuit, deel 3 Alkmaar Aanschrijving verstuurd 

12 Nationale Zwemcompetitie, deel 3 Purmerend Aanschrijving verstuurd 

18 Zuyderzee Masters Circuit, deel 6 Heerenveen Aanschrijving verstuurd 

19 Speedo Challenge Amsterdam 

Maart 

3-5 maart The Hague Swim Cup Den Haag limieten 

4 maart DZ&PC limietwedstrijd Lange Baan Drachten 

5 maart DAW limietwedstrijd Alkmaar 
12 maart Nationale Zwemcompetitie, deel 4 Purmerend Verplicht! 

17-19 maart Grand Prix de la Ville de Seraing Seraing (Belgie) limieten 

19 maart Minioren-Junioren circuit, deel 3 Purmerend 
25 maart DZ&PC limietwedstrijd Lange Baan Drachten 

26 maart DAW limietwedstrijd Lange baan Alkmaar 
26 maart Zuyderzee Masters Circuit, deel 7 Amersfoort 

Nieuwe leden 
Guylaine Vinke (meisjes jeugd 1) 

We wensen je veel plezier en succes bij Zeemacht!
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Nieuws 

Van het bestuur & technische commissie 
 
Aanschrijvingen in andere format 
Langzamerhand gaat de Technische Commissie over naar een nieuw programma voor het 
verwerken van uitslagen, maken van wedstrijden en aanschrijvingen voor wedstrijden, dat 
wil zeggen van Hupswim naar Splash. Hierdoor is het mogelijk dat je binnenkort 
aanschrijvingen krijgt voor wedstrijden die in een iets ander formaat zijn dan je gewend 
bent. Alle benodigde informatie staat er echter in. Mocht je iets niet duidelijk zijn mail dan 
even met de TC lid die je de aanschrijving stuurde.  
 

Van de trainers 
 
Trainingen tijdens de Voorjaarsvakantie 
Ook in de Voorjaarsvakantie trainen wij weer zoveel mogelijk door maar 
omdat een gedeelte van de wedstrijdzwemmers en trainers op 
trainingskamp zijn in België komen er een paar trainingen te vervallen. Dit 
zijn de dinsdagochtend training van 21 Februari, de woensdagavond 
training op 22 Februari en de donderdagochtendtraining van 23 Februari. 

 
Peter van Maurik geselecteerd voor World 
Transplant Games 
Peter van Maurik is geselecteerd voor de World Transplant 
Games in Malaga. Hij zal de 50 en 100 meter rugslag, de 50 
meter vrije slag en de 50 meter schoolslag gaan zwemmen. 
Gefeliciteerd en veel succes met de voorbereiding!  

 
Brons voor Suzanne Mosch bij de Nederlandse Masters 
Kampioenschappen Korte Baan 
Van 18 t/m 22 Februari vonden de  Open Nederlandse Masters Kampioenschappen plaats 
in Maastricht. Bijna 900 zwemmers uit geheel Nederland maar ook uit het buitenland 
kwamen aan de start bij deze wedstrijd. Voor MSV Zeemacht werd het een mooie wedstrijd 
want op de 50 rug won Suzanne de bronzen medaille! Voor een verslag lees verder in het 
Waterspetje bij de wedstrijdverslagen.   

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiQzLH11NXRAhXFnBoKHYktASoQjRwIBw&url=https://wtgf.org/&psig=AFQjCNGsTowybFlIuUhVNshyPtNYX6eHtw&ust=1485171441399259
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjIpva9oNbRAhWB2BoKHT9iCHgQjRwIBw&url=http://onmk2017.nl/&psig=AFQjCNF3QEknjwTpxUZ-XGvujnTT6-VbDA&ust=1485191728483701
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Deelnemers NJJK in Eindhoven 
Bij het uitkomen van dit Waterspetje zijn vier Zeemacht zwemmers actief op de 
Nederlandse Junioren en Jeugd Kampioenschappen in Eindhoven. Amber, Emma, Collin en 
Michael hebben zich voor meerdere afstanden gekwalificeerd en zullen vier dagen lang in 
actie komen. In het volgende Waterspetje, en natuurlijk op Facebook, zullen wij berichten 
over hun prestaties. Op het moment van het verschijnen van het Waterspetje is de 
tussenstand 1x goud, 2x zilver en 1x brons! 
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Fotocollage Regiokampioenschappen 
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Wedstrijdverslagen 

 
  
Christmas Swim in Leeuwarden 

Tussen Kerst en Nieuwjaar werd er een 
prestigieuze zwemwedstrijd georganiseerd door 
ZV Orca, inclusief finales en geldprijzen. Voor onze 
zwemmers een laatste kans om nog limieten te 
zwemmen en misschien wel de finales te halen. In 
totaal werden er 7 plekken in de B-finale en 1 plek 
in de A-finale behaald. Tevens zwom Michael  de 
limieten op de 400  vrij en 100 school voor het 
NJJK.  
 

Op de eerste dag behaalde Anouk de B-finale op de 50 
school die zij won. Jordi eindigde als vijfde in de B-finale van 
de 50 vlinder. Ook Michael eindigde als vijfde in de B-finale 
op de 100 rug. Jet eindigde bij de dames in de B-finale op 
de 100 rug als zesde. Dezelfde positie behaalde Kay in de B-
finale 50 school. Op de tweede dag zwom Michael zich naar 
de B-finale op de 100 school. In die finale wist hij zijn 
ochtendtijd te verbeteren, goed voor een derde plaats, en 
zwom daarbij een nieuw clubrecord en de tweede 
seizoentijd van Nederland. Anouk behaalde de B-finale van 

de 100 school waar ze net boven haar persoonlijk record zwom, goed voor een tweede 
plaats. Tenslotte zwom Jordi de A-finale van de 100 vlinder waar hij als zesde eindigde. 
 

Regiokampioenschappen deel 1 in Purmerend 
De Regio Kampioenschappen Korte Baan zijn alleen voor de 
snelste zwemmers uit de Regio Noord-Holland, die eerder 
in het seizoen de scherpe A-limieten hadden gezwommen 
in een 25 meter bad.  In Pumerend werd over 2 dagen het 
eerste deel gehouden en voor Zeemacht was dit een 
bijzonder succesvolle wedstrijd met 14 gouden, 7 zilveren, 
en 10 bronzen medailles. Ook werden er NJJK limieten 
gezwommen door Emma op de 200 wissel en Michael op 
de 100 vlinder. 
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Bij de dames won Amber 4x goud en Emma was goed voor 3x goud en 1x zilver. Anouk van 
der Kruk zwom naar een gouden en een bronzen medaille bij de senioren zwemmers. Kyra 
behaalde 1x zilver en 2x brons. Simone behaalde een zilveren medaille op de 200 vrij en 
Tessa was goed voor een bronzen medaille op de 50 rug.Bij de heren was Michael het 
goudhaantje want hij won 4x goud. Goud was er ook voor Kay en zwom hij ook nog naar 
het zilver op de 200 school. Jordi behaalde 2x een zilveren en 1x bronzen medaille bij de 
senioren zwemmers. Collin zwom naar 1x zilver en 2x brons. Marco en Liam behaalde beide 
een bronzen medaille. 
 
Ook bij de estafetteploegen ging het uitstekend. Zo wisten Jordi, Boyd, Kay en Michael een 
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bronzen plak op de 4x100 wisselslag heren te behalen na een spannende race die pas op de 
laatste meters werd beslist. Bij de 4x 100m vrij voor dames zwommen Simone, Anouk, Kyra 
en Tessa in dominerende stijl naar de gouden medaille. Hiermee eindigde Zeemacht als 
derde vereniging in het medailleklassement. 

 
Naast alle medailles werden er ook 
veel PRs gezwommen. Collin zwom 
PRs op de 100 vrij (-1 sec) en de 400 
vrij (-11 sec) en Kay PRs op de 100 vrij 
(-0.5 sec), 200 rug (-3 sec) en 50 
vlinder (-0.1 sec). Liam was goed voor 
een PR op de 200 school (-2 sec) 
terwij Jordi PRs zwom op de 100 vrij 
(-0.1 sec), 50 vlinder (-0.1 sec) en de 
400 vrij (-4 sec). Met die laatste tijd 
zwom hij een nieuw clubrecord! 

Marco zwom PRs op de 400 vrij (-7 sec) en de 50 vlinder (-1 sec). Michael behaalde PRs op 
de 200 rug (-1 sec), de 100 vlinder (-3 sec), de 100 rug (-1 sec) en de 50 vlinder (-1 sec). Bij 
de dames waren er PRs voor Kyra  op de 200 wissel (-4 sec) en voor Emma op de 200 wissel 
(-3 sec), de 50 vrij (-0.5 sec), de 200 vrij (-4 sec) en de 50 rug. Amber zwom PRs op de 200 
vrij (-0.5 sec), de 50 vrij (-0.3 sec) en de 50 rug (-1.5 sec). Simon was op dreef bij de 100 vrij 
(PR -1 sec) en de 200 vrij (-1 sec).  
 

Regiokampioenschappen deel 2 in Alkmaar 
In Alkmaar was het tweede deel 
van de Regio Kampioenschappen 
Korte Baan. Na het succesvolle 
eerste weekend was ook het 
tweede weekend weer succesvol 
voor MSV Zeemacht met 14 
gouden, 5 zilveren, en 3 bronzen 
medailles. Verder was er een 
clubrecord op de 400 vrij voor 
Simone. 
 
Bij de heren was Michael wederom het goudhaantje want hij won dit weekend 4x goud. 
Ook Boyd was zeer succesvol met 3x goud.  Marco  won het goud op de zware 400 wissel. 
Kay  zwom naar het zilver op de 100 school en het brons op de 50 school. Jordi behaalde 1x 
een zilveren medaille en 1x een bronzen medaille. Collin zwom naar het zilver op de 200  
wissel. Mees  behaalde een bronzen medaille op de 50 school. Bij de dames was Amber 
wederom succesvol met 4x goud. Emma zwom naar een gouden en een zilveren medaille 
op respectievelijk de 400 vrij en de 100 rug. Simone zwom naar het zilver op de 400 vrij. 
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Ook bij de estafetteploegen ging het uitstekend. Zo wisten de heren ploeg van Zeemacht 
bestaande uit Jordi, Boyd, Michael en Christiaan naar het goud te zwemmen op de 4x100  
vrij. Bij de 4x 200 vrij voor dames zwommen Amber, Kyra, Tessa en Suzanne in een 
spannende race met ZV de Zaan ook naar de gouden medaille.  
 
Ook nu werden er weereen fors aantal PRs gezwommen. Op de 50 school zwommen Boyd 
(-2 sec) en Mees (-1 sec) een PR. Op de 200 wissel was het raak voor Michael (-5 sec) en 
Marco (-4 sec). Amber en Kyra haalde beide 2 seconden van hun 200 rug PR af. Op de 50 
vrij regende het PRs: Boyd (-0.7sec), Michael (-0.6 sec), Mees (-0.2 sec), Marco (-0.1 sec), 
Kay (-0.1 sec) en Jordi (-0.1 sec).  Op de 400 vrij was er een PR voor Emma (-11 sec) en op 
de 200 vrij voor Kay (-3 sec), Michael (-2 sec) en Jordi (-0.2 sec). Emma zwom op de 100 rug 
ook een PR (-1 sec) terwijl Marco een PR zwom op de 400 wissel (-10 sec). Tenslotte waren 
er op de 50 rug PRs voor Boyd (-1 sec), Collin (-0.5 sec), Michael (-0.4 sec) en Kay (-0.3 sec).  

 

Nederlandse Masters Kampioenschappen in Maastricht 
Bij de Nederlandse Masters Kampioenschappen in Maastricht kwamen Tessa en Suzanne 
Mosch in actie voor MSV Zeemacht. Op de eerste dag kwamen Tessa en Suzanne in actie op 
de 100 vrij. Zowel Tessa als Suzanne eindigde hier als 9e in hun leeftijdcatagorien. Suzanne 
kwam hier nog in actie bij de 200 wissel waar ze als 8e eindigde. Op de tweede dag stond de 
50 rug en de 200 vrij op het menu. Bij de 50 rug zwom Suzanne naar het brons en eindigde 
Tessa als 7e. Op de 200 vrij werd Suzanne 13e en Tessa 9e. Op de laatste dag werd Suzanne 
13e op de 50 vlinder en Tessa 5e op de 200 rug. Als afsluiting werd de 50 vrij gezwommen 
waar Tessa knap 4e  werd en Suzanne 9e .  
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Wist je dat….? 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Verjaardagskalender 
 
3 Februari  Michael vd Wal 

5 Februari  Collin Schouten 

21 Februari Angelina Breyer 

26 Februari Suzanne vd Brink 

26 Februari Simone Anvelink 

28 Februari Amber van der Kruk 

 

Deadline volgende Waterspetjes 

17 Februari 2017 

30 Maart 2017 

27 April 2017 

25 Mei 2017 

 
 

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

  

 Bij de Olympische Spelen van 1900 in Parijs waren er 

nogal wat ongewone zwemnummers. Het zwemmen 

werd gehouden in de rivier de Seine en er was een 200 

meter nummer waarbij over boten moest worden 

geklommen en er onder gedoken. 
(bron: Encyclopedia Brittanica) 

mailto:ellenstefan@quicknet.nl
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Kleurplaat 


