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Juni 2017 
Wedstrijdagenda 
Datum Wedstrijd Zwembad Bijzonderheden 
Juni    

3/5 juni Pinkstertoernooi Purmerend aanschrijving verstuurd 

10/11 juni Regio Minioren Finales Zaandam  beste 21 zwemmers 

14/18 juni NJJK Lange Baan Eindhoven limieten 

18 juni Clubkampioenschappen Oude Veer Breezand  

25 jun/ 1 juli World Transplant Games Malaga, Spanje  
    
Juli    

2 juli Zeemacht Zomerlimietwedstrijd Den Helder  

15 juli Zeemacht BBQ Den Helder  

21 juli Laatste training Den Helder  

    

 
 

Nieuwe leden 
Nami vd Ruit (minioren 1) 
 
We wensen je veel plezier en succes bij Zeemacht!   
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Nieuws 
Van het bestuur & technische commissie 
 
Uitval trainingen 
We blijven weer lekker doortrainen. Alleen maandag 5 juni (2e Pinksterdag) valt uit.  
 

Van de trainers 

Uitslag vlindertechniekwedstrijd 
Zaterdag 20 Mei was de vlinderslag techniekwedstrijd. De vlinderslag is 
voor de meeste zwemmers de lastigste slag en dus viel het niet mee om 
alle onderdelen goed uit te voeren. Toch zijn er gelukkig nog een hoop 
zwemmers die een diploma in de wacht hebben gesleept. Iedereen 
gefeliciteerd! 
 
Brons    Zilver 
Lieke Schuijl  Jids Kersbergen 
Danny van Geffen  Basma Essataa 
Jurre van Boheemen Richella Hageman 
   
 
Goud 
Thijmen van Boheemen  Femke Paus 
Pascale Goed   Esra Hertsenberg 
Lyndsey vd Wal   Mike Kloth 
 
 
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! Binnenkort zullen er sponsorformulieren worden 
uitgedeeld aan alle kinderen die op de zaterdagochtendtraining komen.  
  

http://www.sporthelpt.nl/nl/home
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Parade der limieten 
Nu het laatste Minioren-Junioren Circuit is gezwommen kan de 
definitieve ranglijst worden opgemaakt voor de Zeemacht 
zwemmers die zich bij de beste 21 zwemmers van de Regio Noord-
Holland hebben geplaatst en dus uit mogen komen bij de 
Minioren finales in Zaandam op 10 en 11 Juni. Iedereen 
gefeliciteerd! 
 
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, 200 wissel 
Lyndsey vd Wal: 100 rug, 100 school, 50 vlinder, 100 vrij, 200 wissel 
Kyara vd Linden: 100 vrij, 200 wissel 
Daphne Stam: 100 rug, 50 vlinder 
Nicole Nelissen: 100 rug,100 vrij, 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, 200 wissel 
Liam Boon: 100 rug, 100 school, 100 vlinder, 100 vrij, 200 wissel, 400 vrij 
 
Zeemachtzwemmer bij World Transplant Games 2017 
Peter van Maurik kreeg in 2015 na een uitputtend ziekbed zijn 
donorhart. Sinds een jaar is hij lid van onze vereniging en bereidt 
hij zich voor aan deelname aan de World Transplant Games in 
Malaga eind Juni/begin Juli waar hij gaat proberen om in de 
medailles te zwemmen en voorzichtig droomt van wereldrecords.  
 
Wij wensen Peter ontzettend veel plezier en succes tijdens deze 
bijzondere spelen. 
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Wedstrijdverslagen 

 
  
Minioren-Junioren Circuit deel 4 in Purmerend 
In Purmerend was alweer de laatste aflevering van het Minioren-Junioren Circuit. Bij deze 
wedstrijd werd er 3x goud, 2x zilver en 2x brons 
gewonnen. Goud was er voor Mike op de 200 meter 
wisselslag en de 100 meter vrije slag. Pascale won goud 

op de 100 meter wisselslag en 
zilver op de 50 meter rugslag. 
Liam won zilver op de 200 
meter vrije slag en zus Libhin 
won brons op de 200 meter 
wisselslag en 100 meter vrije 
slag.  
 
Naast deze medailles werden er een fors aantal persoonlijke 
records gezwommen.  Malika verbeterde haar PR de 100 wissel 
met 7 seconden v en op de 200 vrij met 19 seconden. Nicole 
verbeterde haar tijd op de 200 vrij met maar liefst 15 seconden, 
slechts een tiende van een seconde boven de inschrijflimiet voor 

de Jaargangfinale. Ook op de 100 school (-3 sec) zwom ze een PR. Liam zwom PRs op de 200 
vrij (-8 sec), een tijd net boven de inschrijflimiet voor de Jaargangfinale, en op de 100 school 
(-4 sec). Libhin zwom een PR op de 100 vrij (-2 sec) en op de 50 vlinder tussentijd (-1.5 sec) 
van haar 200 wissel. Matthijn zwom PRs op zowel de 200 vrij (-3 sec) als de 50 school (-1 
sec). Ook Pascale was op dreef met PRs op de 50 rug (-3 sec) en de 100 wissel (-6 sec). 
Raphaella behaalde PRs op de 50 school (-0.5 sec) en 100 wissel (-5 sec). Op de 100 wissel 
zwom Lara een PR (-2 sec) en Lucas een PR op de 50 school (-2 sec). Tenslotte zwom 
Lyndsey een PR op de 100 vrij (-2 sec). Mooie tijden die veel doen beloven voor de 
Miniorenfinales! 
 
Open Nederlandse Masters Kampioenschappen in Eindhoven 
Het hoogtepunt van het Masters seizoen is de  Open Nederlandse Masters 
Kampioenschappen Lange Baan die dit keer plaatsvonden in Eindhoven. Meer dan 900 
zwemmers uit geheel Nederland maar ook uit het buitenland kwamen aan de start bij deze 
wedstrijd. Voor MSV Zeemacht kwamen Suzanne en Tessa Mosch, Annette van Dok en 
Christiaan Zwaal aan de start. Christiaan won bij deze kampioenschappen 1x zilver en 1x  
brons en Annette 1x het brons.  

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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Op de eerste dag kwamen Tessa en Suzanne in actie op de 50 meter rugslag waar Tessa als 
vijfde eindigde in haar beste seizoentijd en Suzanne achtste. Op de 100 meter vrije slag 
werd Suzanne 14e en Tessa zwom wederom haar beste seizoentijd, goed voor een 6e plek. 
Christiaan zwom op de eerste dag naar het zilver op de 200 meter wisselslag. Dag twee 
begon al goed met een bronzen medaille voor Christiaan op de 50 meter vlinderslag. 
Suzanne Mosch werd 12e en Annette van Dok 17e op deze afstand.  Op de 200 meter 
rugslag slaagde Tessa er weer in haar seizoentijd te verbeteren en eindigde op een 5e 
plaats. Annette eindigde op de 7e plek bij deze afstand. Op de laatste dag zwom op de 50 
meter vrije slag Suzanne naar de 18e plaats, Tessa naar de 11e plaats, Annette naar de 16e 
plek, en Christiaan naar de 10e plek. Op de zware 200 meter vlinderslag eindige Christiaan 
op de 4e plaats. Tenslotte was er de 100 meter rugslag waar Annette naar het brons zwom, 
Suzanne als 9e eindigde en Tessa weer een beste seizoentijd zwom, goed voor de 8e plek. 
 

 
Regiokampioenschappen lange baan in Alkmaar (1e weekend) 
Zoals te lezen was in het vorige Waterspetje hadden veel Zeemachtzwemmers limieten 
gezwommen voor de Regiokampioenschappen. Dat resulteerde in een grote ploeg en heel 
veel medailles! In totaal werden er 26 gouden, 14 zilveren, en 8 bronzen medailles 
gewonnen waardoor wij ook nog eens eerste in het medailleklassement eindigde. Ook werd 



 
 

               Nieuwsbrief MSV Zeemacht Wedstrijdzwemmen 

er een NJJK limiet gezwommen door  Emma op de 400 wissel. In totaal werden er maar 
liefst 43 persoonlijke records gezwommen. 
 
Bij de dames was  er 6x goud voor Amber. Emma was goed voor 3 gouden en 2 zilveren 
medailles terwijl Tessa tweemaal naar het  goud zwom.  Anouk was goed voor 1x goud en 
1x zilver en Lara behaalde 1x zilver en 1x brons.  Raphaella zwom naar een zilveren en een 
bronzen medaille en Simone behaalde eenmaal het brons.  
 
Bij de heren was Michael het goudhaantje met 5x goud. Boyd was goed voor 4x goud en 1x 
zilver. Collin sleepte 2 gouden en 1 bronzen medaille binnen.  Kay behaalde 1 gouden en 2 
zilveren medailles, Marco was goed voor een gouden en een zilveren medaille en Christiaan 
behaalde 1 gouden medaille. Tenslotte zwom  Mees naar een zilveren en een bronzen 
medaille terwijl Jordi 1x zilver en 2x brons binnenhaalde. 
 
Ook bij de estafetteploegen ging het uitstekend. Zo wisten de herenploeg van Zeemacht 
bestaande uit Jordi, Boyd, Christiaan en Michael een zilveren plak op zowel de 4x200 vrij als 
de 4x100 wissel te behalen. Bij de 4x100 vrij voor dames zwommen Simone, Anouk, Amber 
en Tessa naar de zilveren medaille. Door deze goede resultaten zijn de verwachtingen hoog 
gespannen voor het tweede deel wat zich volgend weekend ook in Alkmaar zal afspelen. 

 
 
WZ&PC Sprintwedstrijd in Purmerend 
In Purmerend werd een sprinwedstrijd georganiseerd met allemaal 50 en 100 meter 
nummers. Een ideal gelegenheid om onze Swimkickers de langere afstanden te laten 
uitproberen en voor onze minioren om hun PRs aan te scherpen. Lieke en Jurre zwommen 
keurig netjes hun eerste 50 meters met keerpunten en Richella, Lucas en Koen zwommen 
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hun eerste 100 meter afstanden. Verder werden er heel veel PRs gezwommen! Op de 100 
vrij waren er PRs voor Thijmen (-4 sec), Libhin (-1 sec), Ceylin (-5 sec), Esra (-2 sec), Mike (-6 
sec), Imme (-1 sec) en Lucas (-3 sec). Op de 100 rug werd er een PR gezwommen door Esra 
(-5 sec). Op de 100 school vielen er PRs te noteren voor Thijmen (-2 sec), Mathijn (-0.05 
sec), Ceylin (-12 sec!), Esra (-1 sec), Mike (-1 sec), Kyara (-7 sec), Femke (-11 sec!) en Imme 
(-8 sec). Tenslotte waren er op de 100 wissel PRs voor Thijmen (-3 sec), Libhin (-3 sec) en 
Ceylin (-5 sec). Iedereen heeft weer mooie stappen gemaakt in techniek en tijden! 
 
ZuyderZee Master Circuit deel 9 in Grootebroek 
Bij het ZuyderZee Masters Circuit in Grootenbroek kwam Peter van Maurik in actie namens 
Zeemacht. Peter slaagde er in om zijn persoonlijke records op de 25 en 100 meter rugslag 
te verbeteren. 
 
Medailleklassement Regiokampioenschappen Lange Baan 1e weekend 
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Wist je dat….? 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Verjaardagskalender 
 
Vrijdag 5 juni  Max Boltjes 

Zaterdag 6 juni  Lara Smits 

Zondag 14 juni  Pascale Goed 

Zaterdag 13 juni Danny van Geffen 

Zaterdag 20 juni Libhin Boon 

Vrijdag 26 juni  Talitha Holtjer 
 
Deadline volgende Waterspetjes 
 

30 Juni 2017 (laatste van het seizoen) 

 

 
 
 
 

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

  

 De borstcrawl werd in 1893 ontwikkeld door de Australische 
zwemmer Henry Wickham. De gebroeders Cavill uit Australia 
brachten deze slag in 1902 naar Europa en in 1903 naar de 

Verenigde Staten. 
(bron: Encyclopedia Brittanica) 

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