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April 2017 

Wedstrijdagenda 

Datum Wedstrijd Zwembad Bijzonderheden 
April 

2 april Swimkick-Minioren circuit, deel 4 Alkmaar Aanschrijving verstuurd 

2 april Junioren-Jeugd circuit, deel 4 Alkmaar Aanschrijving verstuurd 

6/9 april Swimcup/NK Eindhoven limieten 

9 april Zuyderzee Masters Circuit, deel 8 Alkmaar Aanschrijving verstuurd 

23 april DES Voorjaarslimietwedstrijd Den Haag 

Mei 
4/7 mei ONK Masters lange baan Eindhoven 

7  mei Minioren-Junioren circuit, deel 4 Purmerend 
21 mei Zuyderzee Masters Circuit, deel 9 Grootebroek 

20/21 mei Regio Kampioenschappen LB Alkmaar limieten 

27/28 mei Regio Kampioenschappen  LB Alkmaar limieten 

Nieuwe leden 
Lieke Schuijl (minior 2) 

We wensen je veel plezier en succes bij Zeemacht!
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Nieuws 

Van het bestuur & technische commissie 
 
Overlijden Kimberley Janssen 
Op 4 maart ontvingen wij het droevige bericht dat Kimberley Janssen, jarenlang lid van onze 
vereniging, op de jonge leeftijd van 14 jaar is overleden. Kim is lange tijd lid geweest van 
onze vereniging en wij herinneren haar als een vrolijke kwebbelkous. 
De afgelopen 2 jaar heeft zij een oneerlijke strijd geleverd tegen een vreselijke ziekte. Wij 
willen Luc, Debbie en Tim heel veel sterkte wensen met dit grote verlies. 
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Van het bestuur & technische commissie 
 
Geen training tijdens 2e Paasdag en Koningsdag 
Er zullen in April twee trainingen uitvallen: maandag 16 April (2e Paasdag) en donderdag 27 
April (Koningsdag). De rest van April trainen wij lekker door! 
 

Van de trainers 

Uitslag schoolslag techniekwedstrijd 
Op  12 Maart werd de techniekwedstrijd voor schoolslag gehouden. 
Onder het toeziend oog van de trainers konden alle zwemmers laten zien 
wat ze hadden geleerd in de afgelopen maanden. Dat bleek wel goed te 
zitten want aan veel zwemmers konden een diploma worden uitgereikt. 
 

Brons    Zilver 

Lieke Schuijl  Jids Kersbergen 

Thalita Holtjer 

Eric van Heezick 

Lucas Schipper 

Richella Hageman 

Danny van Geffen 

Natasja Pranger 

Angelina Breijer   

 

Goud 

Thijmen van Boheemen  Femke Paus 

Pascale Goed   Esra Hertsenberg 

Ceylin van Heemskerk  Basma Essataa 

Daphne Stam 
 

Promotie naar de landelijke B klasse! 
Wat was het tot het laatste moment spannend bij het laatste deel van de 
competitiewedstrijd! Bij aanvang van de wedstrijd was het al spannend want door het 
ontbreken van enkele zwemmers met blessures + zwemmers die half geblesseerd 
meededen zou het de vraag zijn of wij nog op de vijfde plaats konden blijven. Concurrent 
EdVo streed mee in Purmerend en elke PR of goede tijd werd met gejuich in beide kampen 
ontvangen. Nadat alle tijden binnen waren bleek EdVo ons helaas voorbij te zijn gegaan 
maar door de strijd was onze totaaltijd sneller dan de nummer 4 in de ranglijst waardoor 
wij alsnog op plek 5 bleven staan. En dat betekent promotie naar de B klasse! Een 
onverwacht succes in een seizoen waar we toch al veel hoogtepunten hebben gehad. Alle 
zwemmers en trainers hebben bijgedragen aan dit fantastisch resultaat.  
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In de praktijk zal dit voor volgend 
seizoen geen grote veranderingen 
teweeg brengen. Ook onze 
zwempartners Oeza en EdVo 
promoveren naar de B klasse 
waardoor wij weer gezellig, samen 
met onze vrienden van WZ&PC 
Purmerend, de competitie met hun in 
Purmerend gaan zwemmen. De 
promotie werd gevierd bij de 
maandagavond training van de 
junioren, jeugd en senioren en bij de 
dinsdagmiddag training van de minioren met taart en chips.   

 
Amber en Anouk naar de Swimcup 
Van 6 tot en met 9 April wordt in 
Eindhoven de Swimcup gehouden, wat 
tevens het Open Nederlandse 
Kampioenschap is. Deze wedstrijd is het 
hoogtepunt van het zwemseizoen voor alle 
Nederlandse zwemtoppers en er is ook 
veel buitenlandse deelname. Twee 
zwemmers van MSV Zeemacht zullen aan 
deze prestigieuze wedstrijd meedoen: 
Anouk en Amber. We wensen ze allebei 
heel veel succes! 
 

Bloembollen verkoop 
Het is duidelijk dat de lente er aan komt wan iedereen heeft fantastisch zijn best 
gedaan om de tête a tête potten te verkopen. Er zijn maar liefst 571 potjes 
verkocht! Dank aan iedereen voor de verkoop en de organisatoren van de 
bloembollenverkoop.    
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Fotocollage Trainingskamp Puyenbroeck België 
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Wedstrijdverslagen 

 
  
DAW limietwedstrijd in Alkmaar 

Als voorbereiding op het lange baan seizoen zijn de junioren, jeugd en seniorenzwemmers 
van MSV Zeemacht in de voorjaarsvakantie op een intensief trainingskamp in België 
geweest. Deze voorbereiding worp al meteen zijn vruchten af. Bij de DAW limietwedstrijd 
stonden lange afstanden op het programma. Hiervan maakte Collin gebruik door op de 
1500 vrij de NJJK limiet te halen. Emma haalde hetzelfde kunststukje uit op de 800 vrij en 
dook dik onder de NJJK limiet. Op de 200 rug behaalde Michael al zijn derde NJJK limiet. 
Persoonlijke records werden er ook gezwommen. Liam zwom PRs op de 200 school (-1 sec), 
de 100 school (-1 sec) en de 100 vrij (-8 sec). Ook Marco zwom drie PRs: op de 200 wissel (-
3 sec), de 50 vlinder (-0.5 sec) en de 100 vrij (-0.3 sec).  Mees zwom een dikke PR op de 100 
vrij (-4 sec) terwijl Emma (-0.4 sec) en Collin (-0.3 sec) PRs op de 50 vrij zwommen.  
 

The Hague Swimcup in Den Haag 
Ook Amber liet zien dat zij veel profijt heeft gehad van het 
trainingskamp. Bij de Swim Cup in Den Haag zwom Amber 
de limiet voor het Wereldkampioenschap Paralympisch 
Zwemmen op de 100 rug in een dik nieuw persoonlijk 
record. Omdat zij nog niet internationaal gekeurd is zal ze 
waarschijnlijk niet hier aan deelnemen maar dat neemt niet 
weg dat het een fantastische prestatie is! Amber zwom ook 
persoonlijk records op 200 en 400 vrij, goed voor een derde 
en tweede plaats, respectievelijk, in de Paralympische 
finale. Ook op de 100 school zwom ze een nieuw persoonlijk 
record, goed voor de vijfde plaats.  
 

Competitie deel 4 
In Purmerend werd het laatste deel 
van de KNZB competitie 
gezwommen. Een spannende strijd 
om de promotie. We stonden voor 
de wedstrijd op de vijfde plek maar 
zouden wij EdVo van onze lijf af 
kunnen houden? Met een aantal 
zwemmers geblesseerd en op halve 
kracht zou het een lastige opgave 

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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worden. EdVo konden wij niet van ons lijf houden maar door de 37 PRs gingen wij nummer 
4 voorbij en promoveerde wij naar de B klasse!  
 
Simone zwom een PR op de 50 vrij (-0.2 sec), evenals Liam Boon (-1 sec), Malika (-1 sec) en 
Libhin (-4 sec). Malika zwom ook een PR op de 100 rug (-13 sec) en Mathijn op de 100 
school (-1 sec). Jasper en Esra zwommen PRs op de 50 vrij, -2 en -1.5 seconden 
respectievelijk. Amber zwom PRs op de 100 rug (-2 sec) en de 200 school (-18 sec). Kyara vd 
Linden zwom een PR op de 50 vrij (-2 sec) en zus Quinty op de 200 vrij (-8 sec) en de 100 
school (-8 sec). Mees zwom 3 seconden van zijn 100 rug PR af. 
 

De zussen Nicole en Raphaella zwommen 
allemaal PRs: Nicole op de 50 vrij (-3 sec) 
en de 100 rug (-4 sec) en Raphaella op de 
100 school (-3 sec) en de 200 vrij (-3 sec). 
Jordi zwom een PR op de 200 vlinder (-1 
sec). Femke haalde een halve seconde 
van haar PR op de 50 vrij af. Emma zwom 
PRs op de 200 vrij (-3 sec) en de 100 
school (-9 sec). Collin verbeterde zijn PR 
op de 50 rug (-1 sec) en de 200 rug (-2 
sec). Lara haalde 9 seconden van haar 
200 vrij PR af en 0.5 seconden van haar 

100 school PR. Imme verbeterde haar 200 school tijd met 6 seconden en Lyndsey haar 100 
rug tijd met 2 seconden. Op de 200 school zwommen zowel Kyra als Liam Wesemann een 
PR, -2 en -4 sec, respectievelijk. Boyd zwom PRs op alle afstanden: de 100 vrij (-0.5 sec), de 
200 vrij (-4 sec) en de 200 rug (-3 sec). Kyra Wijnker zwom maar liefst 1 minuut en 6 
seconden van haar PR op de 200 vlinder af en ook nog eens een PR op de 50 vrij (-0.5 sec). 
Tenslotte zwom Marco een PR op de 100 school (-2 sec). 
 

Minioren-Junioren Circuit deel 3 in Purmerend 
In Purmerend werd al weer deel 3 van het Minioren-Junioren 
Circuit gezwommen. In Purmerend won Pascale goud op de 100 
meter vrije slag en zilver op de 50 meter schoolslag. Ceylin won op 
deze afstanden beide keren het brons. Bij de jongens won Thijmen 
zilver op zowel de 100 vrij als de 50 school. Liam behaalde brons 

op de 100 vrij. Zus Libhin zwom naar het 
brons op de 200 vrij. De estafetteploeg 
bestaande uit Nicole, Libhin, Pascale en 
Ceylin zwom naar het zilver bij de 
afsluitende 4x 50 meter wisselslag.   
 
Ook werden er weer veel persoonlijke records verbetert. Nicole 
zwom PRs op de 200 wissel (-16 sec), de 100 rug (-2 sec), en de 100 
vrij (-2 sec). Libhin behaalde een PR op de 200 vrij (-8 sec) en de 100 
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school (-0.07 sec). Thijmen zwom een PR op de 100 vrij (-1 sec) en Liam op de 200 wissel (-
13 sec). Ceylin behaalde PRs op de 50 school (-1 sec) en de 100 vrij (-6 sec). Pascale zwom 
een mooie PR op de 100 vrij (-5 sec). Bij de junioren waren er PRs op de 50 vlinder voor 
Raphaella (-1 sec), Lara (-3 sec), en Esra (-2 sec). Op de 200 rug zwommen Raphaella (-5 sec) 
en Lara PRs (-7sec). Goede prestaties in aanloop naar de miniorenfinales!!    
 

Grand Prix de la Ville de Seraing, België 
Traditioneel gaan de junioren, jeugd en seniorenzwemmers in Maart naar de internationale 
zwemwedstrijd in Seraing, Belgie. Een druk en zwaarbezet toernooi op de lange baan maar 
ook een zeer sfeervolle wedstrijd. In totaal werden er 15 finaleplaatsen en 4 medailles 

binnengehaald. Emma won goud op de 100 vrij, 
zilver op de 50 vrij en brons op de 200 wissel. 
Daarnaast behaalde ze NJJK limieten op de 100 
meter vrij en de 100 rug. Ondanks een blessure 
wist Michael naast zijn vier finaleplaatsen en 
NJJK limieten op de 100 en 200 meter vrij ook 
nog het brons te winnen op de 50 meter vrij. 
Finaleplaatsen waren er ook voor Boyd en Kay, 
Liam, Suzanne Mosch en Collin die een NJJK 
limiet op de 200 rug haalde.   

 
Er was een ware regen aan PRs bij deze wedstrijd: maar liefst 67 in totaal! Marco zwom PRs 
op de 50 vrij (-1 sec), 50 rug (-1 sec), 200 vrij (-12 sec) en 100 vlinder (-1 sec). Ondanks zijn 
knieblessure behaalde Kay PRs op de 50 vrij (-0.5 sec), 50 vlinder (-3 sec), 50 school (-2 sec), 
200 wissel (-2 sec), 200 vrij (-2 sec), 100 school (-3 sec) en 100 vrij (-0.2 sec). Liam maakte 
grote stappen op de 50 school (-4 sec), 100 
school (-5 sec), 200 school (-7 sec), en 50 rug (-
0.1 sec). Boyd zwom PRs op de 50 school (-1 
sec), 200 rug (-0,5 sec) en 100 vrij (-0.01 sec). 
Mees behaalde ook een fors aantal PRs: op de 
50 rug (-9 sec!), 50 school (-2 sec), 100 school 
(-1.5 sec), 100 rug (-0.5 sec) en 100 vrij (-0.2 
sec). Amber zwom PRs op de 50 rug (-0.2 sec) 
en 200 rug (-22 sec!). Kyra zwom PRs op de 50 
vlinder (-0.4 sec), 100 rug (-0.5 sec), 200 rug (-
0.5 sec) en 200 wissel (-1 sec).   
 
Ook Collin, Emma en Michael zwommen veel PRs. Collin behaalde PRs op de 50 vrij (-0.2 
sec), 50 rug (-3 sec), 50 vlinder (-4 sec), 100 vlinder (-2 sec), 200 wissel (-4 sec), 200 vrij (-6 
sec), 100 rug (-3 sec) en 100 vrij (-5 sec). Michael had veel last van zijn knieblessure maar 
zwom toch PRs op de 50 vrij (-4 sec), 50 rug (-4 sec), 200 vrij (-8 sec), 100 vrij (-6 sec). Emma 
zwom tenslotte PRs op de 50 vrij (-0.5 sec), 50 vlinder (-0.5 sec), 50 rug (-3.5 sec), 100 rug (-
4 sec), 100 vlinder (-2 sec) en 100 vrij (-7 sec). Topprestaties in Belgie! 
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DAW limietwedstrijd in Alkmaar 
In Alkmaar was wederom een drukbezette lange baan limietwedstrijd: een kans voor onze 
zwemmers om limieten te halen of hun vorm voor de lange baan te testen. Emma slaagde 
er in om de limiet te zwemmen voor het NJJK op de 200 meter rug. Bij de 400  wissel liep ze 
de limiet net op 0.6 seconden mis. Collin haalde wel de NJJK limiet op de 400 wissel. Marco, 
Liam, Jet en Christiaan zwommen goede tijden maar kwamen niet aan hun PRs. 
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Eindstand Competitie Landelijke C klasse 
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Wist je dat….? 
  

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
Verjaardagskalender 
 
1 April Iris vd Meij 

2 April Christiaan Zwaal 

3 April Lyndsey vd Wal 

7 April Quinty vd Linden 

17 April Lieke Schuijl 

28 April Britt Launspach 

 

 

Deadline volgende Waterspetjes 

27 April 2017 

25 Mei 2017 

30 Juni 2017 (laatste van het seizoen) 

 
 

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

 

 De eerste zwemslagen waren de schoolslag en de zijslag 

waarbij de schoolslag waarschijnlijk de oudste slag is. De 

vlinderslag is ontstaan als een variatie op de schoolslag, de 

borstcrawl als variatie op de zijslag. 
(bron: Encyclopedia Brittanica) 
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