
 Nieuwsbrief MSV Zeemacht Wedstrijdzwemmen 

Juli-Augustus 2017 

Wedstrijdagenda 

Datum Wedstrijd Zwembad Bijzonderheden 
Juli

9 juli Zeemacht @ the movies Texel 

15 juli Zeemacht BBQ Den Helder 
21 juli Laatste training Den Helder 

September

28 aug./2 sept. Eerste training Den Helder zie bestuursmedelingen 

17 september Minioren-Junioren circuit, deel 1 Purmerend 
24 september NK Estafette Eindhoven 

Oktober 

1 oktober Nationale Zwemcompetitie, deel 1 Purmerend Verplicht! 

7 oktober Zuyderzee Masters Circuit, deel 1 Kampen 

8 oktober Swimkick-Minioren Circuit, deel 1 Purmerend 

8 oktober DAW limietwedstrijd korte baan Alkmaar 
15 oktober Junioren-Jeugd circuit, deel 1 Alkmaar 

20-22 oktober SwimCup korte baan Amsterdam limieten 

21-22 oktober NJK 800/1500 Amsterdam limieten 

28 oktober Zuyderzee Masters Circuit, deel 2 Emmeloord 

29 oktober MSV Zeemacht Juttercup Den Helder 
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Nieuws 

Van het bestuur & technische commissie 
 
Zomerstop  
De zomerstop is dit jaar van 22 juli t/m 27 augustus.  
Op zaterdag 22 juli is er geen ochtendtraining meer. Op maandag 28 augustus beginnen de 
trainingen weer voor de junioren, jeugd en senioren behalve op de dinsdag- en 
donderdagochtend. De minioren starten weer op zaterdagochtend 2 september. 
 
Lidmaatschap 
Misschien overbodig om te vermelden maar het verenigingsjaar loopt van 1 juni t/m 31 
mei. Wanneer men zich wilt uitschrijven als lid moet dit gebeuren een maand voor het 
einde van het verenigingsjaar, oftewel voor 30 april, bij de ledenadministratie van Sporthal 
De Brug op de J.A. Prinsstraat. Dit kan ook per mail naar ledenadministratie@zeemacht.nl. 
 
Wanneer er na 31 mei een lid zich afmeldt betekent dit dat er nog een heel jaar de 
volledige contributie betaald moet worden. Hier kan het afdelingsbestuur niet in 
bemiddelen. 
 
Storneren 
Vanuit het hoofdbestuur hebben wij tevens te horen gekregen dat er leden zijn binnen de 
vereniging die de contributie nadat het is afgeschreven weer storneren. Er is bij ons niet 
bekend of dit ook binnen onze afdeling gebeurd. Is dat echter wel het geval dan zal het 
afdelingsbestuur het niet nalaten om hier maatregelen tegen te nemen. Want niet betalen 
= niet zwemmen. 
 
Gastzwemmer 
De laatste weken voor de zomerstop hebben wij een gastzwemmer te weten Niels 
Scholten. Niels woont samen met zijn familie in Azerbeidzjan en heeft familie wonen in Den 
Helder. Hij heeft zich ingeschreven voor het Sportstarz Swimcamp in Eindhoven. Maar 
omdat dit pas later in de zomervakantie gaat plaatsvinden was de vraag of hij bij ons kon 
meetrainen om fit te blijven. Dat vonden de trainers en het bestuur geen probleem, 
vandaar dat Niels tot aan de zomerstop met regelmaat aanwezig zal zijn bij de trainingen.  
Wij wensen Niels veel trainingsplezier toe bij ons! 
 

Van de trainers 

Baanindeling trainingen seizoen 2017-2018 
Hieronder is de voorlopige baanindeling voor de trainingen van het 
volgend zwemseizoen. Op de dag en tijd waar een 1 staat, mag je komen 
trainen. Check dit goed zodat je op de juiste dag en tijd komt. Heb je 
hierover vragen, vraag dit dan even aan je trainer. 
 

mailto:ledenadministratie@zeemacht.nl
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Naam Maandag Dinsdag Dinsdag Woensdag Donderdag Donderdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zaterdag

18.00-19.00 05.30-06:30 17.00-18.00 18.00-19.00 05.30-07.00 17.00-18.00 18.00-19.00 17.00-18.00 6:30-8:00 08.00-09.00

Henk Knoll 1 1 1

Peter van Maurik 1 1 1 1

Marianne Maerschalk 1 1 1

Annette van Dok 1 1 1

Michael Bes 1 1 1 1 1 1

Erwin van Boheemen 1 1 1 1

Gerben Rozie 1 1 1

Rian Visser 1 1 1 1

Twan Rozie 1 1 1

Tessa Mosch 1 1 1 1 1 1

Suzanne Mosch 1 1 1 1 1 1 1

Christiaan Zwaal 1 1 1 1 1 1 1

Kyra Wijnker 1 1 1 1 1 1

Jordi de Nijs 1 1 1 1 1 1 1

Jet Kleine 1 1 1 1 1 1

Anouk van der Kruk 1 1 1 1 1 1 1

Simone Anvelink 1 1 1 1 1 1 1

Boyd Wijkman 1 1 1 1 1 1 1

Amber van der Kruk 1 1 1 1 1 1 1 1

Kyra Weseman 1 1  1  1 1 1

Imme van Tatenhove 1 1 1

Léon Koning 1 1 1

Mees Minneboo 1 1 1 1 1 1 1

Max Boltjes 1 1 1

Mathijn Brink 1 1 1 1

Kay Wijkman 1 1 1 1 1 1

Liam Weseman 1 1 1 1 1 1

Marco v/d Wulp 1 1 1 1 1 1

Raphaella Nelissen 1 1 1 1 1

Lucas aan de Wiel 1 1 1 1 1

Michael vd Wal 1 1 1 1 1 1 1

Collin Schouten 1 1 1 1 1 1 1

Jip Duursema 1 1 1 1 1

Lara Smits 1 1 1 1

Malika Brink 1 1 1 1 1

Emma Riemers 1 1 1 1 1 1

Liam Boon 1 1 1 1

Esra Hertsenberg 1 1 1

Christa Lokkerbol 1 1 1

Jids Kersbergen 1 1 1

Nicole Nelissen 1 1 1 1 1

Angelina Breyer 1 1 1

Basma Essaata 1 1 1

Richella Hageman 1 1 1

Danny van Geffen 1 1

Mike Kloth 1 1 1

Eric van Heezick 1 1

Thijmen van Boheemen 1 1 1

Jasper den Hertog 1 1 1

Lindsey vd Wal 1 1 1

Lucas Schipper 1 1 1

Kyara vd Linden 1 1 1

Femke Paus 1 1 1

Libhin Boon 1 1 1 1

Ceylin Heemskerk 1 1 1

Pascale Goed 1 1 1

Natasja Pranger 1 1 1

Talitha Holtjer 1 1

Guus den Hartog 1 1

Jurre van Boheemen 1 1 1

Lieke Schuijl 1 1 1

Nami vd Ruit 1
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Vijfhonderd euro bij elkaar gezwommen 
Op 24 juni werd bij de zaterdagochtend training van de minioren het Sponsorzwemmen 
gehouden. Hierbij moesten de zwemmers 2x15 minuten zoveel mogelijk baantjes 
zwemmen. En gezwommen werd er! Heel veel zwemmers wisten zelfs meer dan een 
kilometer te zwemmen. Toppers! Hiermee werd voor de stichting “Sport Helpt” maar liefst 
500 euro ingezameld. Lieke was de topper die het grootste bedrag wist in te zamelen. 

 
 
Tweehonderd euro bij elkaar gefietst 
Op 10 juni werd de Rabobank Fietstocht gehouden. Bij deze 
fietstocht konden de deelnemers geld bij elkaar fietsen voor hun 
club. Jos en Gini Mosch hebben namens de 
wedstrijdzwemafdeling meegedaan met de fietstocht en op deze 
manier 200 euro bij elkaar gefietst. Toppers!  

 
Promotie officials 
Bij de afgelopen Miniorenfinales zijn Simone Woort en Kees Goed beoordeelt voor 
bevoegdheid 3 tijdwaarnemer en glansrijk geslaagd. Simone en Kees, van harte 
gefeliciteerd! 
 

Amber van der Kruk en Michael van der Wal 
Nederlandse kampioen 
Bij de Nederlandse Junioren & Jeugd Kampioenschappen lange baan 
in Eindhoven zijn Amber van der Kruk en Michael van der Wal 
Nederlands kampioen geworden. Amber won goud op de 400 vrij en 
de 100 school en Michael won goud op de 50 rug. Verder won Amber 
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nog drie zilveren en twee bronzen medailles. Michael won ook nog twee bronzen medailles 
en behaalde nog top tien noteringen op de 100 vrij en 200 rug. Emma Riemers won twee 
bronzen medailles en vele top tien noteringen. Ook Collin Schouten presteerde uitstekend 
met o.a. een vierde plek bij de 1500 vrij en Kay Wijkman wist bij de top 30 van de 100 
school te eindigen. Superprestaties van onze junioren!   
 

Zilveren gemeentelijke sportpenning voor Amber en Michael  
Bij het Helderse Sportgala worden alle Nederlandse kampioenen woonachtig in Den Helder 
geëerd. Uiteraard waren onze kampioenen Amber en Michael ook van de partij. Zij 
ontvingen van de gemeente de Zilveren Sportpenning. Van harte gefeliciteerd! 
 

 

 

 

 

 

 

 
Goud en 3x zilver voor Peter bij de World 
Transplant Games 
Al geruime tijd werkte Peter van Maurik toe naar zijn 
hoogtepunt van het seizoen: de World Transplant Games 
in Malaga. En het harde werk heeft zich uitbetaald. Hij 
won maar liefst 1 gouden en 3 zilveren medailles!  
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Fotocollage Pinkstertoernooi 
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Wedstrijdverslagen 

 
 
Regiokampioenschappen lange baan in Alkmaar (2e weekend) 
Het tweede deel van de Regio Kampioenschappen Lange Baan in Alkmaar werd onder 
zomerse omstandigheden gezwommen. Ondanks het ontbreken van een aantal zwemmers 
was dit voor Zeemacht  wederom een succesvolle wedstrijd met 20 gouden, 10 zilveren, en 
5 bronzen medailles. Michael zwom een NJJK limiet op de 100 meter schoolslag. 
 
Bij de heren was Michael te sterk voor de concurrentie en won alle afstanden waar hij op 
uitkwam, goed voor 6x goud. Ook Boyd was net als vorig weekend op dreef met 4 gouden 
en 2 zilveren medailles. Marco was goed voor 2x goud en 1x zilver. Jordi zwom naar  een 
gouden, drie zilveren en een bronzen medaille. Collin sleepte een gouden, een zilveren en  
bronzen medaille binnen.  Kay behaalde een gouden en een bronzen medaille en Mees 
zwom naar een  gouden en een zilveren medaille. 
 
Bij de dames was  Emma ook te sterk voor de concurrentie en won alle afstanden, goed 
voor 4 gouden medailles. Simone behaalde 1x zilver en 1x brons. Mailka zwom naar het 
zilver op de 200 meter rugslag en Jet naar het brons op de 100 meter rugslag. Bij de 
estafetteploegen wist de herenploeg van Zeemacht bestaande uit Jordi, Boyd, Mees en 
Michael een bronzen plak op de 4x100 meter vrije slag te behalen. Voor MSV Zeemacht een 
mooi slot aan twee weekenden van Regiokampioenschappen waarbij alle zwemmers een 
medaille wonnen en de gehele ploeg in totaal 83 medailles heeft gewonnen. 

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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Pinkstertoernooi in Purmerend 

Voor de 35e keer werd het sterk bezette driedaagse Pinksterzwemtoernooi in Purmerend 
georganiseerd met deelnemers uit heel Nederland en ook België. De wedstrijdzwemmers  
van MSV Zeemacht kunnen terugzien op een buitengewoon succesvol toernooi met 16 
gouden,12 zilveren en 12 bronzen medailles en meer dan 100 (!) persoonlijke records. 
Michael zwom al NJJK korte baan limieten voor het volgend seizoen op de 100 en 200 vrij. 
Nicole Nelissen zwom de inschrijflimiet voor de Jaargangfinale op de 100 rug. 
 
Goudhaantjes op dit toernooi bij de 
individuele nummers waren Michael met 
8x goud en eenmaal zilver en Boyd met 
5x goud en 3x zilver. Verder 
medaillewinnaars waren Amber (1x  
goud, 2x zilver, 2x brons), Collin (1x 
goud, 3x zilver, 3x brons), Simone (1x 
goud), Anouk (2x zilver,1x brons), Emma 
(1x zilver, 3x brons), Kay (2x brons), Jordi 
(1x brons) en Marco (1x brons). De heren 
estafette bestaande uit Boyd, Kay, Jordi 
en Michael behaalde brons op de 4x100 
wissel. De estafette dames 4x100 vrij 
met Anouk, Simone, Jet en Kyra 
behaalde brons en de 4x50 vrij met Anouk en Amber, Kyra en Jet behaalde zilver. Als kers 
op de taart werd Boyd tweede in het junioren eindklassement. 
 
Er vielen tijdens dit toernooi ook forse verbeteringen van persoonlijke records te noteren. 
Zo zwom Natasja 13 seconden van haar 50 rug PR af. Mees zwom 11 seconden van zijn PR 
op de 100 meter wissel af. Michael dook voor het eerst onder de magische 1 minuut grens 
op de 100 meter vrije slag. Femke en Lyndsey haalde 6 seconden van hun PR op de 100 
meter schoolslag af. 
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Minioren finales in Zaandam 

In Zaandam werd de finale van het miniorenseizoen gehouden, de Miniorenfinales. Voor 
deze finales worden de beste 21 zwemmers van Noord-Holland geselecteerd uit de 
afgelopen Minioren-Junioren en Swimkick-Minioren Circuit. Maar liefst tien zwemmers van 
MSV Zeemacht slaagden erin zich hiervoor te kwalificeren. 
 
Het optreden van MSV Zeemacht in de finales is niet ongemerkt voorbij gegaan. Bij de 
dames slaagde Pascale erin goud te halen op de 100 school (PR -2 sec) en de 50 vlinder (PR -
5 sec). Op de 100 wissel zwom ze naar het zilver (PR -1 sec) en op de  100 vrij behaalde ze 
het brons. Libhin zwom naar een zilveren medaille op de 50 vlinder (PR -3 sec), een tijd die 
onder de inschrijflimiet voor de Jaargangfinale ligt. Nicole werd vierde op de 100 meter 
vlinderslag in een nieuw persoonlijk record (-2 sec) waarmee ze verder onder de 
inschrijflimiettijd dook voor de Jaargangfinale. Liam behaalde de vierde plek op de 100 
meter vlinderslag in een nieuw PR (-4 sec). 
 
Ook de overige Zeemacht minioren konden terugkijken op een goed optreden. Zo zwom 
Mike 4 seconden van zijn PR af op de 50 vlinder en de 100 school en 2 seconden van de 200  
wissel waar hij vijfde werd. Lindsey zwom 5 seconden van haar PR op de 100 meter rugslag 
af en 2 seconden van haar PR op de 100. Talitha zwom 0.02 sec af van haar PR op de 100 
school. Nicole en Libhin mogen zich nu inschrijven voor de Jaargangfinale, het officieuze 
kampioenschap voor minioren wat alleen al een fantastische prestatie is. 
 

 
 

Nederlandse Junioren & Jeugd Kampioenschappen in Eindhoven 
Het hoogtepunt van het seizoen van de junioren en jeugd zijn de Nederlandse 
Kampioenschappen Lange Baan die dit keer in Eindhoven werd gehouden, in het prachtige 
Pieter van den Hoogenbandstadion. Bij deze wedstrijd staan alle Nederlandse 
topjeugdzwemmers aan de start en er gelden strenge limieten om aan deze wedstrijd te 
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mogen meedoen. Voor MSV Zeemacht zijn deze kampioenschappen buitengewoon 
succesvol verlopen met 3 gouden, 3 zilveren en 6 bronzen medailles.  
 

Amber was de meest succesvolle van de ploeg. Zij werd 
Nederlands kampioen op de 400 vrije en 50 school. Op de 
100 school en op de 50 en 100 vrije (in nieuw PR) won zij 
het zilver. Op de 50 en 100 rug won zij het brons. Op de 
200 wissel werd zij zesde en op de 200 vrij werd zij vierde. 
Michael werd in een spannende race Nederlands 
kampioen op de 50 rug in een nieuw persoonlijk record. In 
wederom spannende races zwom hij naar het brons op de 
50 vrij en 100 rug, allebei in nieuwe persoonlijk records. 
Michael werd achtste op de 200 rug, tiende op de 100 vrij 
en 19e op de 200 wissel (PR -2 sec).  

 
Emma behaalde brons op zowel de 400 
vrij als de 50 vrij allemaal in nieuwe 
persoonlijk records. Ook werd zij nipt 
vierde op de 800 vrij met een 
verbetering van haar PR van 25 
seconden. Ze werd verder vijfde op de 
200 vrij (PR -1 sec), zesde op de 200 rug, 
achtste op de 50 rug (PR) en de 100 vrij 
en negende op de 100 rug en 400 wissel 
(PR -4 sec). Collin eindigde als vierde bij 
1500 meter vrije slag en haalde 21 
seconden van zijn persoonlijk record af. 
Ook op de 400 vrij (21e plek), de 400 wissel (18e plek), 200 rug (22e plek) en de 50 rug (32e 
plek) zwom hij persoonlijke records. Kay kwam in actie bij de 100 school en eindigde op de 
29e plaats. 
 

Oude Veer clubkampioenschappen in Breezand 
Traditioneel doet Zeemacht aan het einde van het seizoen mee aan de 
clubkampioenschappen van Oude Veer. Nog even lekker wat 50 metertjes knallen om het 
seizoen af te sluiten. Ook bij deze wedstrijd vielen er heel wat PRs te noteren. Op de 50 vrij 
waren er PRs voor Jurre (-2 sec), Libhin (-0.03 sec), Richella (-3 sec), Jasper (-0.5 sec), Esra (-
2 sec), Mike (-1 sec), Leon (-3 sec), Natasja (-2 sec) en Lieke (-1 sec). Op de 50 rug zwommen 
Libhin (-4 sec), Leon (-2 sec), Kyara (-3 sec) en Mike (-3 sec) PRs. Ook de de 50 school 
werden er PRs gezwommen: Danny (-1 sec), Leon (-3 sec), Natasja (-0.3 sec), Lieke (-1 sec) 
en Imme (-0.5 sec). Op de lastige 50 vlinder werd er tenslotte nog PRs gezwommen door 
Liam (-2 sec), Malika (-1 sec) en Leon (-2 sec). 
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Paralympische zwemcompetitiefinale in Amsterdam 
Als afsluiter van de competitie kwam Amber uit bij de finale van de 
Paralympische zwemcompetitie. Daar zwom ze een mooi PR op de 
100 vrij (-1 sec) en eindigde als derde in de eindrangschikking. 
 

Zomer Limiet wedstrijd (en een LACje) 
Als afsluiting van het seizoen hadden wij in ons eigen bad een 
limietwedstrijd met alle slagen en afstanden tussen de 50 en de 
200. Voor Zeemacht maakte Christa haar debuut. Collin zwom een NJK limiet op de 1500 
vrij in het pauzenummer, de Zomer LAC wedstrijd. 
 
Simone zwom een PR op de 100 wissel (-0.3 sec) en Malika op de 50 vlinder (-1.5 sec). Jip 
behaalde een PR op de 50 school (-1 sec) en Jet op de 50 rug (-0.2 sec). Leon zwom PRs op 
al zijn afstanden: de 50 school (-2 sec), de 100 school (-5 sec), de 200 school (-28 sec) en de 
100 wissel (-7 sec). Anouk kwam heel dicht bij de 1 minuut-grens met haar PR (-0.5 sec). 
Mees zwom PRs op de 100 (-0.5 sec) en de 200 (-7 sec) vrij. Op de 100 vrij zwom Raphaella 
een PR (-1 sec) en ook op de 100 school (-0.01 sec). Emma kwam dicht bij de NJJK limiet op 
de 200 vrij (PR -4 sec) en zwom een PR op de 50 vlinder (-3 sec). Twan zwom een PR op de 
100 vrij (-0.2 sec). Op de 50 rug zwom Lara een PR (-2 sec). Imme behaalde PRs op de 100 
vrij (-1 sec) en de 100 school (-0.03 sec). Michael haalde een halve seconde van zijn 50 rug 
PR af. Kyra haalde 0.3 seconde af van haar PR op de 100 wissel. Liam zwom PRs op de 100 
vrij (-0.5 sec), 50 school (-0.2 sec), 100 school (-1 sec) en 200 school (-1 sec). Een dikke PR 
op de 100 vrij werd gezwommen door Lucas (-4 sec). Op de 50 en 100 rug waren er PRs 
voor Boyd (-0.2 sec). Kyra Wijnker haalde tenslotte 1 seconde van haar 100 vri j PR af.  
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Wist je dat….? 
  

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
Verjaardagskalender 
 
4 Juli   Natasja Pranger 

16 Juli  Kay Wijkman 

29 Juli  Lucas Schipper 

6 Augustus Guus Den Hartog 

7 Augustus Anouk van der Kruk 

15 Augustus Femke Paus 

26 Augustus Jip Duursema 

28 Augustus Lucas aan de Wiel 

 

Deadline volgende Waterspetjes 

 

31 Augustus 2017  (eerste van het seizoen) 

28 September 2017 

 
 
 

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

  

 De Romeinen bouwden als eerste zwembaden die anders 

waren dan hun badhuizen. Het eerste verwarmde zwembad 

werd door hun 100 jaar voor Christus gebouwd. 
(bron: Encyclopedia Brittanica) 

mailto:ellenstefan@quicknet.nl
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Puzzel (©Sylvia de Nijs) 
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Om bovenstaande puzzel in te vullen moet je onderstaande vragen beantwoorden. De 
vragen staan niet in de goede volgorde. Als je de puzzel goed invult staat er een zin. 

 

Welke Nederlandse zwemster won in 1964 1x zilver en 1x brons op de olympische Spelen 

Hoe wordt de 100 meter vrije slag ook wel genoemd.   

Hoe vaak is Pieter van den Hoogenband Olympisch kampioen geweest. 

Wat is de naam van het zwembad in Purmerend. 

Om hoe laat beginnen de dinsdag en donderdag ochtend trainingen. 

Welke Nederlandse zwemmer heeft onlangs aangegeven te stoppen met zwemmen en zich 
in te zetten voor het KWF als coördinator in het project samen loop voor hoop. 

Zij heeft in 2012 goud gewonnen op de 50 en 100 vrijeslag op de Olympische Spelen.  

Waar staat de N voor in het woord KNZB  

Hoe heet de voorzitter van het wedstrijdzwemmen van Zeemacht. 

Wat is de naam van de mascotte van de KNZB. 

Wie is de zus van Lia Dekker. 

Wat is de achternaam van de acteur die in 1924 voor het eerst onder de minuut op de 100 
meter vrijeslag zwom. 

Waar vandaan start je de rugslag. 

Hoe heet de vriend van Ranomi Kromowidjojo. 

Wie won bij de vrouwen open water zwemmen in Rio de Janeiro. 

Wat betekent de L in LB. 

Wat is een zware trainingsvorm. 

Wat train je als je een pully gebruikt. 

In welke categorie zit je als je een jongen van 17 jaar bent. 

In welke Belgische plaats gaan ieder jaar een aantal zwemmers van zeemacht een toernooi 
zwemmen. 

Welk zwemtoernooi wordt jaarlijks in Purmerend gehouden. 

Hoe heet het nieuwsblad van de afdeling wedstrijdzwemmen. 

Hoe heten de eerste drie zwemdiploma's. 

Wie is er in december 2016 wereldkampioen geworden op de 50 meter vrije slag. 
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