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Mei 2017
Wedstrijdagenda
Datum
Mei
4/7 mei
7 mei
21 mei
20/21 mei
27/28 mei

Wedstrijd

Zwembad

Bijzonderheden

ONK Masters lange baan
Minioren-Junioren circuit, deel 4
Zuyderzee Masters Circuit, deel 9
Regio Kampioenschappen LB
Regio Kampioenschappen LB

Eindhoven
Purmerend
Grootebroek
Alkmaar
Alkmaar

aanschrijving verstuurd
aanschrijving verstuurd
aanschrijving verstuurd
limieten
limieten

Juni
3/5 juni
10/11 juni
14/18 juni

Pinkstertoernooi
Regio Minioren Finales
NJJK Lange Baan

Purmerend
Zaandam
Eindhoven

aanschrijving verstuurd
beste 21 zwemmers
limieten

Juli
2 juli
21 juli

Zeemacht Zomerlimietwedstrijd
Laatste training

Den Helder
Den Helder
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Nieuws
Van het bestuur & technische commissie
Zoals wellicht bekend bestaat MSV Zeemacht dit jaar 100 jaar. Er zijn al
de nodige festiviteiten geweest. Op 1 juli a.s. is er een Sport en Speldag voor alle leden en
hun familieleden. Opgeven kan door het formulier wat je aan het einde van het
Waterspetje kan vinden in te vullen en op te sturen naar activiteiten@zeemacht.nl. Aan het
eind van dit jaar, nog heel ver weg lijkt het nu maar voor je het weet is het zover, op 29
december gaat de rode loper uit voor een afsluitend galabal voor alle leden. Dus de lange
jurken en maatpakken kunnen dan de kast weer uit. Maar zoals gezegd is het nog ver weg
en zodra hierover meer informatie is worden jullie op de hoogte gehouden.
Een ander bericht is dat aan het eind dit seizoen Tim en
Marianne gaan stoppen met het verzorgen van trainingen.
Voor zover ik weet is Tim begonnen met het verzorgen van
trainingen bij Zeemacht in 1997. Tim verzorgt al sinds die
tijd de trainingen voor onze minioren en junioren. In die 20
jaar heeft hij heel wat zwemmertjes naar een hoger niveau
kunnen brengen. Wij zullen zijn expertise zeker gaan
missen.
Ook Marianne gaat stoppen. Marianne begon als
zwemster in juli 1990 bij onze club en heeft heel wat
wedstrijden gezwommen. Toen zij een jaartje of 12 was
begon zij voorzichtig met het verzorgen van trainingen
voor de jongste zwemmers. Rond haar 19e heeft zij haar
trainersdiploma A behaald in Zeist. In de loop der jaren
verzorgde zij ook de trainingen voor de oudere zwemmers
maar was vooral voor de jongere zwemmers de trainster.
We zullen haar vrolijke lach in het zwembad zeker gaan missen. Gelukkig zien we haar nog
wel want dochter Anne zit nu op zwemles en zoon Luuk zal dat ook zeker gaan doen
wanneer hij de leeftijd hiervoor heeft. Enne…. Wie weet wat voor talent die twee kinderen
van haar hebben in het zwemmen. Er zijn meerdere oud zwemmers teruggekomen op deze
manier.
Monique, de wederhelft van Tim, stopt met haar werkzaamheden
voor de TC. Ik denk dat zij dit toch wel zo’n jaartje op 8 á 9 heeft
gedaan. Monique verzorgde meestal de inschrijvingen voor de jongere
zwemmers en toernooien. Zij heeft dit altijd met plezier gedaan en wij
begrijpen heel goed dat nu Tim gaat stoppen met het verzorgen van
trainingen zij ook gaat stoppen.
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Van de trainers
Trainingen tijdens de Mei vakantie en andere vrije dagen
Zoals gewoonlijk trainen wij ook tijdens de Mei vakantie en rondom vrije
dagen in Mei gewoon door, dus ook donderdag 4 en vrijdag 5 mei zijn er
gewoon trainingen. Alleen de trainingen op donderdag 25 mei,
Hemelvaartsdag, en maandag 5 juni, 2e Pinksterdag, gaan niet door.
Sponsorzwemmen
Op zaterdag 24 Juni hebben wij weer op zaterdagochtend het traditionele
sponsorzwemmen. Dit keer zwemmen wij voor stichting Sport Helpt. Deze organisatie
organiseert voor kinderen van 3 tot 18 jaar die een levensbedreigende ziekte hebben
ontmoetingen met een topsporter. Zo heeft deze organisatie Kim Janssen in strijd tegen
haar ziekte nog een mooie dag bezorgd met een bezoek van Inge de Bruijn. Zulke mooie
momenten gunnen wij elk ziek kind! Enkele weken van tevoren zullen er
sponsorformulieren worden uitgedeeld aan alle kinderen die op de
zaterdagochtendtraining komen.

Geslaagde officials

MSV Zeemacht is weer twee officials rijker. Bij
de laatste Minioren-Junioren Circuit is Marjo
van den Brink geslaagd voor haar tijdwaarnemer
bevoegdheid 4. Bij het laatste SwimkickMinioren Circuit is Karina van der Wal geslaagd
voor haar tijdwaarnemer bevoegdheid 4. Ook
interesse om official te worden? In Oktober zijn
er weer cursussen tijdwaarnemers. Vraag maar
aan Karina en Marjo hoe leuk het is om op deze
manier bij de wedstrijd betrokken te zijn in
plaats van uren op de tribune te zitten. Zonder
onze officials is er geen zwemwedstrijd!

Voorbereidingen seizoen 2017-2018

We zitten nog midden in het seizoen maar de trainers, technische commissie en het
bestuur zijn nu al met volgend jaar bezig. Een aantal zaken zullen volgend jaar veranderen
met betrekken tot de Circuit wedstrijden, de Regio en de wedstrijdkalender, wat gevolgen
heeft voor de wedstrijdbegeleiding en organisatie. Er komen volgende jaar 3 SwimkickMinioren, 3 Minioren-Junioren en 4 Junioren-Jeugd Circuit wedstrijden: deze wedstrijden
worden niet meer door de Regio maar door de verenigingen zelf georganiseerd. Dit
betekent onder andere dat wij waarschijnlijk een van de Minioren-Jeugd wedstrijden in ons
eigen bad gaan organiseren, uiteraard met jullie hulp. Verder zijn de
Regiokampioenschappen korte baan volgend jaar al in November (normaal Januari). In de
komende Waterspetjes zullen jullie op de hoogte worden gehouden van deze
veranderingen.
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Parade der limieten

We gaan langzamerhand richting het einde van het seizoen. Tijd voor een overzicht van de
tot nu toe behaalde limieten voor de verschillende kampioenschappen en finales! Let op,
dit is een voorlopige tussenstand en ondanks zorgvuldigheid kunnen er wel foutjes in zitten.
Bij de aanschrijving voor de kampioenschappen wordt de definitieve lijst samengesteld.
Iedereen gefeliciteerd met jullie limieten!
NJJK lange baan (Eindhoven)
Emma Riemers: 50,100,200,400,800 vrij; 50,100,200 rug
Michael vd Wal: 50,100,200 vrij; 50,100,200 rug; 200 wissel
Collin Schouten: 400,1500 vrij; 50,200 rug; 400 wissel
Amber vd Kruk; 50,100,200,400 vrij; 50,100 rug; 50,100
school; 200 wissel
Inschrijflimiet Jaargangfinale (Dordrecht)
Nicole Nelissen: 100 vlinder
Regiokampioenschappen (Alkmaar)
A-kring:
Simone Anvelink: 50,100,200,400,800 vrij; 100 vlinder;
Michael Bes: 50 vlinder;
Suzanne vd Brink: 400 wissel;
Amber vd Kruk (reguliere limieten): 50 school; 50, 100,200,400 vrij
Anouk vd Kruk: 50,100,200 school; 50, 100, 200,400 vrij;
Mees Minneboo: 50, 100,200,400 vrij; 50,100,200 school; 200 wissel; 50,100,200 rug;
Suzanne Mosch: 50,100,200 vrij; 50 rug; 50,100 vlinder;
Tessa Mosch: 50,100 vrij, 50 rug;
Jordi de Nijs: 50,100,200,400 vrij; 50,100, 200 vlinder; 50,200 school; 200 wissel;
Emma Riemers: 50, 100,200,400,800 vrij; 200,400 wissel; 50,100,200 rug; 50,100 vlinder;
Collin Schouten: 50,100,200, 400,1500 vrij; 50,100, 200 rug; 50, 100,200 vlinder; 200,400
wissel;
Lara Smits: 50 rug;
Rian Visser: 50,100,200 school; 50 vlinder; 50 vrij;
Michael vd Wal: 50,100,200,400 vrij; 50,100,200 rug; 50,100 vlinder;
50,100,200 school; 200,400 wissel;
Kyra Wesemann: 50,100,200 vrij; 400 wissel;
Liam Wesemann: 50,100,200 school;
Boyd Wijkman: 50,100,200,400 vrij; 50,100,200 rug; 50, 100 vlinder; 50,100 school; 200
wissel;
Kay Wijkman: 50,100,200 vrij; 50,100,200 rug; 50,100,200 school; 50 vlinder; 200 wissel;
Kyra Wijnker: 50, 100,200 vrij; 50 vlinder;
Marco vd Wulp: 50,100,200,400,1500 vrij; 50,100 vlinder; 200,400 wissel;
Christiaan Zwaal: 50,100,200 vrij; 50,100,200 vlinder; 50,100,200 school; 200,400 wissel;
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B-kring:
Simone Anvelink: 50,100,200 school; 200 wissel; 50 vlinder;
Michael Bes: 50,100 vrij; 100 school;
Malika Brink: 50,100 vrij; 50,200 rug;
Suzanne vd Brink: 50,100,200 school; 50,100 vlinder; 200 wissel; 50,100, 200 vrij;
50,100,200 rug;
Jip Duursema: 100 school;
Jet Kleine: 50,100, 200 vrij; 50,100,200 rug;50,100 vlinder; 200 wissel.
Amber vd Kruk (reguliere limieten): 100 school; 200 wissel; 50,100, 200 rug;
Anouk vd Kruk: 50,100,200 rug; 200 wissel; 50 vlinder;
Suzanne Mosch: 50,100 school; 100,200 rug; 200 wissel; 200 vrij;
Tessa Mosch: 50,100 school; 100,200 rug; 200 wissel; 200 vrij; 50, 100 vlinder;
Raphaella Nelissen: 50, 100,200 school; 50, 100, 200 vrij; 200 wissel; 50 vlinder;
Jordi de Nijs: 50, 200 rug; 50 school;
Emma Riemers: 100,200 school;
Gerben Rozie: 50 vlinder; 200 wissel;
Collin Schouten: 200 school;
Lara Smits: 50,100, 200 vrij; 100 rug;
Rian Visser: 100 vrij; 200 wissel;
Kyra Wesemann: 200 wissel; 100,200 school; 50,100,200 rug; 50, 100 vlinder;
Liam Wesemann: 100 rug; 50,200 vrij;
Kay Wijkman: 100 vlinder;
Kyra Wijnker: 50,200 school; 200 wissel; 200 rug;
Marco vd Wulp: 50,100, 200 rug; 50,100,200 school;
Christiaan Zwaal: 200 rug;
Miniorenfinales (Zaandam)
Pascale Goed: 100 rug, 100 school, 50 vlinder, 100 vrij, 100 wissel
Ceylin Heemskerk: 100 rug, 50 vlinder, 100 vrij
Natasja Pranger: 100 school
Thalitha Holtjer: 100 school
Libhin Boon: 50 vlinder, 100 vrij
Lyndsey vd Wal: 100 rug, 100 school, 50 vlinder
Kyara vd Linden: 100 vrij
Daphne Stam: 100 rug, 50 vlinder
Nicole Nelissen: 100 rug, 100 school, 100 vlinder, 200 wissel, 400 vrij
Thijmen van Boheemen: 100 school, 100 vrij, 100 wissel
Mike Kloth: 100 school, 50 vlinder, 100 vrij
Liam Boon: 100 rug, 100 school, 100 vlinder, 100 vrij, 200 wissel, 400 vrij
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Zwemspullen te koop

Zeemacht heeft een aantal weinig gebruikte zwemspullen
gedoneerd gekregen. Deze zijn te koop tegen elk
aannemelijk bod. Zoomers zijn maat 39/40. Interesse?
Neem contact op met Wendy vd Kruk.

Zwempakken te koop

Sylvian de Nijs heeft nog enkele mooie badpakken te koop. Contact opnemen kan via de
mail: sylvia.de.nijs@gmail.com
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Fotocollage Grand Prix de la Ville de Seraing
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Wedstrijdverslagen

Swimkick-Minioren Circuit deel 4 in Alkmaar

In Alkmaar was alweer de laatste aflevering van het SwimkickMinioren Circuit. Ook bij deze aflevering was het weer raak:
Eric, Lieke, Koen, Jurre en Pascale zwommen naar de medailles.
Jurre won tweemaal goud op de 25 rug en 25 vrij. Debutante
Lieke won direct goud op de 25 rug en debutant Eric won zilver
op deze afstand. Koen won het zilver op de 50 school. Bij de
gevorderde minioren zwom Pascale Goed naar het goud op de
100 school. Nicole zwom onder de inschrijflimiet voor de
Jaargangfinale voor minioren op de 100 vlinder.

sec).

Ook werden er weer veel PRs
gezwommen ondanks dat veel zwemmers voor het eerst een 50 of 100
meter zwommen. Op de 25 vrij was er een PR voor Jurre (-2 sec). Op
de 50 vrij waren er PRs voor Pascale (-1 sec), Jasper (-3 sec), Talitha (-4
sec), Femke (-0.3 sec) en Natasja (-9 sec!). Op de 50 school zwom
Femke een PR (-3 sec) en op de 50 school tussentijd bij de 100 school
waren er PRs voor Natasja (-4 sec) en Pascale (-4 sec), die ook een PR
op de 100 school zwom (-5 sec). Op de 100 rug was er een PR voor
Lyndsey (-4 sec) en op de 200 rug voor Nicole (-4 sec). Op de 100
vlinder waren er tenslotte dikke PRs voor Liam (-17 sec) en Nicole (-11

Junioren-Jeugd Circuit deel 4 in Alkmaar

Ook voor het Junioren-Jeugd Circuit was de laatste aflevering.
Dit keer waren de finales en estafettes geschrapt om nog op een
redelijk tijd te finishen en werden er per afstand medailles
uitgereikt. Bij het Junioren-Jeugd Circuit waren er medailles voor
Boyd, Amber en Emma. Emma won het zilver op de 400 meter
vrije slag. Amber zwom naar het goud op de 200 meter vrije slag
en behaalde het zilver op de 100 meter rugslag. Boyd zwom naar
het goud op de 50 meter rugslag, zilver op de 400 meter vrije
slag en brons op de 100 meter vrije slag. Bovendien behaalde
Emma en Collin de limieten voor het Nederlands Junioren en
Jeugd Kampioenschap op de 400 meter vrije slag.
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Ook op de lange baan werden er weer een aantal PRs gezwommen alhoewel de meeste
zwemmers voor het eerst de afstand op de lange baan zwommen. Sommigen slaagde er
echter in om zelfs sneller dan hun korte baan tijd te zwemmen. Bij de dames zwom Malika
een PR op de 100 school (-2 sec) en Lara op de 100 vrij (-8 sec) en de 50 rug (-5 sec). Bij de
heren zwom Collin een PR op de 100 vrij (-0.5 sec), Marco op de 100 vrij (-1 sec) en de 50
rug (-1 sec) en Boyd op de100 vrij (-0.5 sec), op de 400 vrij (-0.5 sec tov kb tijd) en 50 rug (0.2 sec).

ZuyderZee Master Circuit deel 8 in Alkmaar

Bij het ZuyderZee Masters Circuit in Alkmaar kwamen Annette van Dok en Peter van Maurik
in actie namens Zeemacht. Peter slaagde er in om zijn persoonlijke records op de 50 meter
vrije slag en de 50 meter rugslag te verbeteren.

Swimcup/NK in Eindhoven

Amber en Anouk deden mee aan de Swimcup,
tevens de Nederlandse Kampioenschappen, in
Eindhoven. Amber kwam bij deze wedstrijd uit
voor de Nationale Paralympische Talentenselectie.
Amber slaagde er, als jeugdzwemmer tussen de
senioren, in om twee keer Nederlands kampioen
te worden: op de 50 school en de 400 vrij. Verder
wist zij nog vier keer de finale te halen: op de 100
school waar ze 5e werd, op de 50 rug waar ze 6e
werd en op de 100 rug en 200 vrij waar ze als 7e
eindigde. Tijdens deze races zwom ze PRs op de 50 (-2 sec) en 100 school (-3 sec), de 100
vrij (-1 sec) en de 200 vrij (-4 sec). Anouk van der Kruk kwam uit op de 50 school en
eindigde daar op de 66e plek.

DES voorjaarslimietwedstrijd in Den Haag

In het mooie Hofbad in Den Haag gingen onze zwemmers weer op jacht naar limieten en
PRs. Emma slaagde er in om de NJJK limiet te zwemmen op de 200 vrij. Daarnaast zwom ze
een PR op de 100 rug. Ook werden er nog een fors aantal andere persoonlijke records
gezwommen. Mees zwom PRs op de 100
en 200 rug en de 200 school. Ook Collin
zwom PRs op drie afstanden: op de 100
rug, de 200 vrij en 200 vlinder. Kay zwom
persoonlijke records op de 50 vrij en 100
school terwijl Boyd een PR zwom op de 50
rug. Op de 200 wissel waren er
persoonlijke records voor Amber en
Marco. Michael zwom een PR op de 100
rug en Liam op de 200 school. Simone
zwom tenslotte een PR op de 50 vlinder.
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Wist je dat….?
De eerste open water wedstrijd gereguleerd door de Fina
was de Kanaaloversteek. Matthew Webb zwom als eerste van
Dover naar Calais in 21 uur en 45 minuten.
(bron: Encyclopedia Brittanica)

Verjaardagskalender
4 Mei

Michael Bes

11 Mei

Suzanne Mosch

16 Mei

Mathijn Brink

18 Mei

Guylaine Vinke

24 Mei

Ceylin Heemskerk

27 Mei

Liam Boon

Deadline volgende Waterspetjes
25 Mei 2017
30 Juni 2017 (laatste van het seizoen)

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

1 het oor
2 1 zzzz meer
3 extra zweetdruppel
4 zwembroek
5 haar
6 teennagel
7 zijkant startblok
8 startblok
9 rug
10 streep voet

Zoek de verschillen in deze tekeningen:

Zoek de verschillen (©Sylvia de Nijs)
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100 JAAR M.S.V. ZEEMACHT

Inschrijfformulier Familie/Sport & Speldag
Datum : 1 Juli 2017
Aanvang : 11.00
Locatie : Sportpark de Schooten(Sporthal de Brug en voetbalveld)
Beste Leden,
Op Zaterdag 1 Juli organiseren wij ter ere van het 100-jarige bestaan van onze
vereniging een leuke Sport en Speldag voor alle leden en hun familieleden. Diverse
sporten en tal van oude en nieuwe "sportieve spelen" zullen aan bod komen. Voor
de liefhebbers sluiten we af met een Nasihap(€3,-). Consumpties zullen deze dag
allen het jubileumbedrag van 100 cent kosten.
Om goed inzicht te krijgen in het aantal te verwachten deelnemers willen we jullie
vragen je vantevoren even op te geven middels dit formulier, wat gemaild kan
worden naar: activiteiten@zeemacht.nl
Ja, ik geef mij op voor de Familie/Sport & Speldag op Zaterdag 1 Juli:
:
Naam
Telefoon :
Afdeling :

Leeftijd :
E-mail :
Nasihap : ja/nee

(Kosten € 3,-pp )

