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Maart 2017 

Wedstrijdagenda 

Datum Wedstrijd Zwembad Bijzonderheden 
Maart 

3-5 maart The Hague Swim Cup Den Haag limieten 

5 maart DAW limietwedstrijd Lange Baan Alkmaar Aanschrijving verstuurd 

12 maart Nationale Zwemcompetitie, deel 4 Purmerend Aanschrijving verstuurd 

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

19 maart Minioren-Junioren circuit, deel 3 Purmerend Aanschrijving verstuurd 

25 maart DZ&PC limietwedstrijd Lange Baan Drachten 

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

April 

2 april Swimkick-Minioren circuit, deel 4 Alkmaar 
2 april Junioren-Jeugd circuit, deel 4 Alkmaar 

6/9 april Swimcup/NK Eindhoven Eindhoven 

9 april Zuyderzee Masters Circuit, deel 8 Alkmaar 
9 april LAC wedstrijd WZ&PC Purmerend 

23 april DES Voorjaarslimietwedstrijd Den Haag 
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Nieuws 

Van de trainers 
 
Schoolslag techniekwedstrijd 
Op zaterdagochtend 11 Maart is er weer een techniekwedstrijd: dit keer 
is de schoolslag aan de beurt. Zorg dat je er bent! 

 
 

Amber en Michael Nederlands Kampioen 
Op het afgelopen Nederlands Junioren & Jeugdkampioenschappen is er door de vier 
Zeemachtzwemmers fantastisch gepresteerd. Amber is Nederlands Paralympisch kampioen 
geworden op de 400 vrij en de 50 school en Michael werd Nederlands kampioen op de 50 
rug. Ook won Amber nog 2x zilver en Michael 3x zilver. Emma won het brons op de 800 vrij 
en scoorde een hele reeks top 10 plaatsen. Tenslotte werd Collin vijfde op de 1500 vrij en 
eindigde hij in de top 10 bij de 400 wissel. In het algemeen verenigingsklassement werd 
MSV Zeemacht 18e van de meer dan 100 verenigingen die meededen. Topprestaties van 
deze zwemmers! 
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Promotiekansen voor MSV Zeemacht 
Nu het derde deel van de KNZB Zwemcompetitie is 
gezwommen staan wij op de ranglijst op een prachtige vijfde 
plaats (zie stand bij de wedstrijdverslagen). De eerste vijf van 
de C klasse promoveren naar de B klasse en dus er zijn goede 
kansen op promotie! Nummer 4 is niet ver weg maar nummer 
6, Ed Vo uit Volendam, staat heel dichtbij. Daarom zal alles 
aankomen op de laatste en dus beslissende zwemwedstrijd op 
12 Maart in Purmerend. Deze wedstrijd organiseren wij ook en 
dus zullen er ook vele handjes nodig zijn om het zwembad op- 
en af te bouwen. Dubbele reden om met zijn allen naar 
Purmerend te komen en onze zwemploeg aan te moedigen en naar de B klasse te 
schreeuwen.  
 
Bloembollenverkoop voor wedstrijdzwemmen 
DE LENTE  KOMT ER WEER AAN. Net als vorig jaar willen we ook dit jaar weer tête-- têtes 
(narcissen) verkopen. Wilt u ons helpen zoveel mogelijk potjes te verkopen door aan 
familie, vrienden en kennissen te vragen of ze zo'n gezellig potje of meer willen kopen. De 
potjes kosten 1 euro per stuk. Je kan tot 1 maart doorgeven hoeveel je er wilt hebben via 
een mailtje naar op sylvia.de.nijs@gmail.com. Dan worden ze op zaterdag 4 maart 
uitgedeeld. Het geld kun je eerst bij elkaar verzamelen en dan bij Sylvia de Nijs afgeven of 
aan een van de trainers. De opbrengsten worden gebruikt om gezellige activiteiten zoals de 
vriendjes-vriendinnetjestraining en het Sinterklaasfeest te organiseren! 
 

100 jaar MSV Zeemacht reünie 
Dit jaar bestaat de koepelvereniging MSV Zeemacht 100 jaar. Op 8 April wordt in sporthal 
De Brug een reünie gehouden voor alle leden en ex-leden. Het inschrijfformulier vind je aan 
het einde van deze Waterspetje. 
 

  

mailto:sylvia.de.nijs@gmail.com
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjVpev0q43SAhXH0hoKHSpvDGEQjRwIBw&url=http://www.zvhydra.nl/nieuws/2016&psig=AFQjCNFhB-HKGnRTwdhhyHIQ7BPAlNOKjA&ust=1487084574183585
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Fotocollage Nederlandse Junioren & Jeugd Kampioenschappen 
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Wedstrijdverslagen 

 
  
Nederlandse Junioren & Jeugd Kampioenschappen in Eindhoven 

Van donderdag 26 tot en met zondag 29 
Januari werd in Eindhoven de Nederlandse 
Kampioenschappen voor Jeugd en Junioren 
op de korte baan gehouden. Bij deze 
wedstrijd staan alle Nederlandse 
topjeugdzwemmers aan de start en er 
gelden zware limieten om aan deze 
wedstrijd te mogen meedoen. Voor MSV 
Zeemacht zijn deze kampioenschappen 
buitengewoon succesvol verlopen met 3 
gouden, 6 zilveren en 1 bronzen medailles.  

 
Amber was de meest succesvolle zwemster. Zij werd Nederlands kampioen op de 400 
meter vrije slag (PR -3 sec) en de 50 school (-1 sec). Op de 100 school won zij het zilver 
wederom met een PR. Op de 50 vrij, de 200 vrij, de 100 rug (PR -1 sec) en de 200 wissel (PR 
-16 sec) eindigde zij als vierde. Michael werd Nederlands kampioen op de 50 rug (PR -1 sec) 
en won het zilver op de 100 rug (PR -0. 1sec), de 200 rug (PR – 3 sec) en de 50 vrij (PR -0. 
5sec). Hij werd ook nog eens 5e op de 100 vrij (PR -1 sec), 6e op de 100 school, 7e op de 200 
wissel (PR -6 sec), en 11e op de 200 vrij (PR -1 sec). 
 
Emma Riemers won het brons op de 800 vrij (PR -
28 sec) en scoorde een hele reeks top 10 
noteringen. Zij werd 8e op de 400 meter vrij, 9e op 
de 200 rug (PR -9 sec), 9e op de 50 vrij (PR -0.2 sec), 
11e op de 50 rug (PR -1 sec), en 28e op de 200 
wissel (PR -2 sec). Tenslotte liet Collin zich sterk 
zien op zijn favoriete afstand de 1500 vrij waar hij 
5e werd (PR -38 sec) en ook bij de 400 wissel in de 
top 10 eindigde met een nieuw PR (-3 sec). Hij 
werd 16e op de 200 rug (PR -2 sec), 20e op de 50 
rug (PR -1 sec), 28e op de 400 vrij, 37e op de 200 
vrij en 35e op de 200 wissel. 
 
 

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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DZ&PC Limietwedstrijd in Drachten 
In Drachten moesten de seniorenzwemmers nog wennen aan hun eerste lange 
baanwedstrijd en werden er nog geen limieten gezwommen. Wel zwommen Jordi de Nijs 
en Boyd Wijkman al meteen dicht op hun persoonlijke records op de 100 meter vrije slag 
wat veel belooft voor de komende lange baan wedstrijden 
 

Swimkick-Minioren deel 3 in Alkmaar 
In Alkmaar was al weer deel 3 van het Swimkick-Minioren Circuit waarbij Jurre en Richella 
hun debuut maakte. Danny, Jurre  en Richella behaalde medailles op het Swimkick Circuit 
voor beginnende zwemmers. Jurre won brons op de 25 vrij, Richella zilver op de 25 rug en 
Danny won het brons op de 25 school. Ook waren er PRs voor Thalita op de 50 school (-4 

sec),  Femke op de 50 vrij (-7 sec) en 50 rug (-4 
sec) en voor Koen op de 50 rug (-0.3 sec) en 50 
vrij (-4 sec). 
 
Bij de Minioren zwom Liam naar het brons op de 
zware 400  vrij. Libhin behaalde het zilver op de 
50 vlinder in een nieuw PR (-1. 5 sec) en ook op 
de 100 wissel zwom ze een dik PR (-6 sec). Ceylin 
zwom naar het goud op de 50 meter vlinderslag 
in een nieuwe PR (-4 sec). Pascale behaalde 
zilver op de 50 vlinder in een nieuwe PR (-5 sec) 
en zilver op de 100 rug, ook in een nieuwe PR (-4 
sec). Mike zwom tenslotte een nieuwe PR op de 
100 wissel (-2 sec). 

 

Junioren-Jeugd Circuit deel 3 in Alkmaar 
In Alkmaar kwamen de junioren en jeugdzwemmers kwamen aan de start bij het derde deel 
van het Junioren-Jeugd Circuit die op de 50 meter (lange) baan werd gezwommen. Een 
week na zijn succesvolle deelname aan het NJJK korte baan slaagde Michael er al in om de 
eerste limieten te halen voor het NJJK lange baan, namelijk op de 200 wissel en de 100 
meter rugslag.  
 
Michael, Collin en Marco haalde de 100 meter 
rugslagfinale voor junioren 1-2 waar Michael 
naar het goud zwom, Collin 4e werd en Marco 
7e.  Bij de 100 meter schoolslag junioren 1-2 
zwom Michael naar het brons en Kay naar het 
zilver. Finaleplaatsen waren er verder voor 
Mees  bij de junioren 3-4 op zowel de 100 
meter schoolslag als de 100 meter rugslag waar 
hij respectievelijk 7e en 6e werd. Emma haade 
de finale bij de junioren 1-3  op de 100 meter 
rugslag en werd 5e. Kyra had het zwaarste 
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programma van alle zwemmers maar haalde desondanks bij de jeugd zowel de finale 100 
meter vrije slag als de finale 200 meter wisselslag waar ze 4e en 6e werd. 
 
Ook werden er een fors aantal lange baan PRs gezwommen. Op de 200 wissel waren er PRs 
voor Mees (-44 sec), Collin (-5 sec), Kay (-1 sec) en Kyra (-1 sec). Op de 100 rug konden er 
PRs worden genoteerd voor Mees (-13 sec), Liam (-12 sec), Michael (-5 sec), Collin (-3 sec), 
Mathijn (-0.03 sec), Emma (-2 sec) en Malika (-15 sec). Op de 400 vrij was er een PR voor 
Kyra (-5 sec). Op de 50 vrij zwommen Lucas (-3 sec), Liam (-3 sec), Collin (-1. 5 sec), Mees (-1 
sec), Leon (-0.5 sec), Emma (-2 sec), Raphaella (-2 sec) en Marco (-0.02 sec) PRs.  Op de 200 
school waren er PRs voor Mees (-29 sec), Liam (-11 sec), Kay (-3 sec), en Mathijn (-1 sec) en 
in de finale 100 school PR voor Mees (-13 sec). Op de 100 vlinder tenslotte waren er PRs 
voor Collin (-6 sec) en Emma (-9 sec). 
 

KNZB Competitie deel 3 in Purmerend 
In Purmerend werd deel 3 van de competitie gehouden. Na deel 2 stond Zeemacht op 
plaats 5 maar de concurrentie hijgde in onze nek. Door het ontbreken van een aantal 
zwemmers door het heersende griepvirus was bij de derde wedstrijd vooral het doel om bij 
de  top 5 in de buurt te blijven want dit geeft aan het einde van het seizoen recht op 
promotie naar de landelijke B klasse. Hier slaagde men uitstekend in want er werden maar 
liefst 43 persoonlijke records gezwommen. 
 
Liam Wesemann was in uitstekende vorm want hij verbeterde zich op de 100 meter rugslag 
met 5 seconden en op de 200 meter school met 7 seconden. Grote verbeteringen konden 
er ook worden genoteerd op de 200 meter schoolslag voor Quinty (14 seconden), Mathijn 
(9 sec), Imme (6 sec) en Jordi (3 sec). Quinty zwom ook een PR op de 100 rug (-7 sec), 
evenals Mathijn (-6 sec). Mees behaalde een dikke PR op de 200 wissel van 8 seconden 
evenals Boyd (5 sec) en beide zwommen ook PRs op de 100 rug. Kyra Wijnker zwom 7 
seconden van haar PR op de 200 rug af en 1.5 seconden van haar PR op de 100 vrij.  

 
Ook de minioren deden van zich spreken met 
dikke PRs op de 100 meter vrije slag voor Lyndsey 
(5 seconden), Libhin (4 seconden) en Malika (4 
seconden) en een PR van 6 seconden voor Liam 
Boon op de 50 vlinder. Nicole slaagde er in op de 
korte 50 vlinder maar liefst 7 seconden van haar 
PR af te halen en 2 seconden van haar PR op de 
100 vrij. 
 

Door de inspanningen van alle zwemmers heeft MSV Zeemacht zich in de top vijf weten te 
handhaven in de zware landelijke C competitie. De eerste drie ploegen staan te ver voor 
maar een plek bij de eerste vijf is nog mogelijk alhoewel de concurrentie, vooral uit 
Volendam (Ed Vo), in de nek hijgt. Het laatste deel speelt zich wederom in Purmerend af op 
12 Maart en dan zal de beslissing vallen. 
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KNZB Challenger in Oosterhout & Zuyderzee Master Circuit in 
Heerevenveen 
Op de eerst dag van de voorjaarsvakantie zwom Amber voor de Nationale Paralympische 
Talentenselectie bij de KNZB Challenger in Oosterhout. Op de 50 school (-0.8 sec) en de 100 
rug zwom ze een prachtige PR (-4 sec), waarmee ze dicht bij de limiet voor het WK komt. 
Peter en Annette zwommen op dezelfde dag in Heerenveen waarbij Peter PRs op zowel de 
50 vrij als de 50 rug zwom. 
 

Tussenstand Competitie Landelijke C klasse 
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Wist je dat….? 
  

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
Verjaardagskalender 
 
3 Maart Peter van Maurik 

5 Maart Jurre van Boheemen 

13 Maart Malika Brink 

14 Maart Daphne Stam 

19 Maart Annette van Dok 

20 Maart Jasper den Hartog 

21 Maart Gerben Rozie 

28 Maart Emma Riemers 

 

Deadline volgende Waterspetjes 

30 Maart 2017 

27 April 2017 

25 Mei 2017 

 
 

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

  

 De eerste trainingen voor wedstrijdzwemmen bestonden 

voornamelijk uit zoveel mogelijk zwemmen. Pas eind jaren 50 

werd dit vervangen met de interval trainingen waarbij er een 

serie afstanden wordt gezwommen met specifieke rusttijden. 
(bron: Encyclopedia Brittanica) 

mailto:ellenstefan@quicknet.nl
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Woordzoeker (©Sylvia de Nijs) 

Zoek deze woorden: 

Arena, Badpak, Bril, Badmuts, Chad le Clos, Estafette, Fluit, Ferry Weertman, Handdoek, 

Inge Dekker, Jury, Kamprechter, Keerpunt, KNZB, Neusklem, ONMK, ONK, Pully, Plank, 

Rugslag, Schoolslag, Startblok, Startduik, Serie, Seizoen, Stopwatch, Training, Vlinderslag, 

Vrijeslag, Wedstrijd, Water, Zwembroek, Zoomers. 

De letters die overblijven, vormen een zin. 
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