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Oktober 2017 
Wedstrijdagenda 
Datum Wedstrijd Zwembad Bijzonderheden 
Oktober    

2 oktober Nationale Zwemcompetitie, deel 1 Purmerend Aanschrijving verstuurd 

7 oktober Zuyderzee Masters Circuit, deel 1 Kampen Aanschrijving verstuurd 

8 oktober Swimkick-Minioren Circuit, deel 1  Purmerend Aanschrijving verstuurd 

8 oktober DAW limietwedstrijd korte baan Alkmaar Aanschrijving verstuurd 

15 oktober Junioren-Jeugd circuit, deel 1  Alkmaar Aanschrijving verstuurd 

20-22 oktober SwimCup korte baan Amsterdam Limieten 

21-22 oktober NJK 800/1500 Amsterdam Aanschrijving verstuurd 

28 oktober Zuyderzee Masters Circuit, deel 2 Emmeloord Aanschrijving verstuurd 

29 oktober MSV Zeemacht Juttercup Den Helder  

    

November    

5 november Junioren-Jeugd circuit, deel 2  Alkmaar  

11-12 november Regio Kampioenschappen kb Hoofddorp Limieten 

18-19 november Regio Kampioenschappen kb Hoofddorp Limieten 

19 november Zuyderzee Masters Circuit, deel 3 Almere  

26 november WZ&PC 2e limietwedstrijd Purmerend  

26 november DAW limietwedstrijd korte baan Alkmaar  

 
Nieuwe leden 
Emma Marsman (minioren 4) 
Sarah van der Kraats (minioren 4) 
 
We wensen jullie veel plezier en succes bij Zeemacht!   
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Nieuws 
Van het bestuur & technische commissie 
 
Grote clubactie 
Ze zijn er weer! De clubloten van de Grote Clubactie. Ook dit jaar 
kosten ze weer € 3,-- per stuk. Van deze € 3,-- gaat € 2,40 naar de 
clubkas wat natuurlijk altijd welkom is. 
Er zijn losse loten te koop maar het is ook mogelijk om ze te 
bestellen met een éénmalige machtiging. De loten zijn te 
verkrijgen bij Jos en Gini Mosch. Natuurlijk kan je ze ook bestellen 
door het sturen van een mailtje naar waterspetje@ziggo.nl.  

 

Van de trainers 

Competitiewedstrijden 
Helaas hebben wij voor de eerste competitiewedstrijd al weer 
afmeldingen gehad waardoor wij een aantal punten gaan misgelopen. 
Daarom nogmaals het verzoek om de datums voor de resterende 
competitiewedstrijden vrij te houden in je agenda: Zondag 14 Januari 
2018, Zondag 4 Februari 2018 en Zondag 18 Maart 2018. 
 
Nieuwe sponsor 
We zijn heel verheugd dat we een nieuwe Gouden sponsor hebben voor onze 
zwemafdeling: TEX Belastingadvies en Administratie. Welkom en dank voor de 
ondersteuning! Meer sponsors zijn uiteraard nog van harte welkom. Voor meer informatie 
zie onze website. 
 
Parade der Limieten 
Het is al heel vroeg in het seizoen maar over 3 weken is al het NJK 800/1500 meter en in 
November de Regiokampioenschappen in Hoofddorp. Tijd voor een overzicht van de tot nu 
toe behaalde limieten (onder voorbehoud van typefouten): 
 
NJK 800/1500 
Emma Riemers, 800 vrij  Collin Schouten, 1500 vrij 
 
Regiokampioenschappen Korte Baan 
Simone Anvelink: 50, 100, 200, 400 vrij; 100 vlinder 
Liam Boon:  50, 100, 200 vrij; 50 vlinder 
Malika Brink: 200 vrij 
Jet Kleine:  50, 100 vrij; 50 vlinder 

mailto:waterspetje@ziggo.nl
http://www.texbelastingadvies.nl/
https://www.zeemacht.nl/afdelingen/wedstrijdzwemmen/sponsors-wedstrijdzwemmen/


 
 

               Nieuwsbrief MSV Zeemacht Wedstrijdzwemmen 

Amber vd Kruk (reguliere limieten): 50, 100, 200, 400 vrij 
Anouk vd Kruk: 50, 100, 200 vrij; 50, 100, 200 school; 200 wissel 
Mees Minneboo: 50, 100, 200 vrij; 50, 100 school 
Suzanne Mosch: 50, 100, 200 vrij; 50, 100 vlinder; 50, 100 rug 
Tessa Mosch: 50, 100, 200 vrij; 50, 100 vlinder; 50 rug 
Nicole Nelissen: 50, 100, 200 vrij; 50 rug; 50 vlinder 
Jordi de Nijs: 50, 100, 200, 400 vrij; 50, 100, 200 vlinder; 100, 200 school; 200 wissel 
Emma Riemers: 50, 100, 200, 400 vrij; 50,100,200 rug; 50 vlinder; 200, 400 wissel 
Collin Schouten: 50, 100, 200, 400 vrij; 50, 100, 200 vlinder; 100, 200 rug; 200, 400 wissel 
Rian Visser:  50 vlinder; 50 vrij 
Michael vd Wal: 50, 100, 200, 400 vrij; 50, 100, 200 rug; 50, 100 vlinder; 50, 100 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 vlinder; 50, 100 school; 200 
   wissel 
Kay Wijkman: 50, 100, 200 vrij; 200 rug; 50, 100, 200 school; 200 wissel 
Kyra Wijnker: 50, 100, 200 vrij; 50 vlinder 
Marco vd Wulp: 100, 200 vrij; 400 wissel 
Christiaan Zwaal: 50, 200 vrij; 50, 100 vlinder; 100 school; 200 wissel 
 
Michael, Collin en Emma uitgenodigd voor Talentcentrum 
Afgelopen week kreeg MSV Zeemacht het bericht dat de coach van het KNZB 
Talentcentrum in Alkmaar, oud Olympisch zwemmer Saskia de Jonge, drie zwemmers van 
MSV Zeemacht heeft uitgenodigd voor trainingen bij het Talentcentrum in Alkmaar. In dit 
Talentcentrum worden talenten van de regio Alkmaar en Kop van Noord- Holland 
klaargestoomd voor een zwemcarrière met mogelijke doorstroming naar het Regionaal 
Talentcentrum in Amsterdam. Voorlopig zullen zijn 1x in de week op zaterdagochtend in 
Alkmaar trainen. Alle drie van harte gefeliciteerd met jullie selectie!  
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KNZB Nationale Miniorendag in Arnhem 
   
Al vroeg op weg, Pascale is apetrots dat ze er bij mag zijn, ze kijkt er 
al weken naar uit.  Onze trainer Tessa en wij als ouders zijn 
nieuwsgierig wat de dag gaat brengen. Bijna ging het niet door want 
het zwembad werd plotseling gesloten. Maar vrijdag kwam het 
bericht dat er een vervangend programma is bedacht. Wij vroegen het aan Pascale en die 
wist het zeker; “ik wil evengoed heel graag heen!”. Dus zijn wij om 10 uur in Arnhem.  
 
De minioren worden op leeftijd in 3 groepen ingedeeld en krijgen een geel, groen of rood t-
shirt, dat ziet er vrolijk uit 90 van die felgekleurde blije kinderen. Verder zien wij Pascale die 
dag niet, ze heeft een landtraining en oefent in de Dojo op weerbaarheid, later in de middag 
kan ze vragen stellen en op de foto gaan met zwemkanjers waaronder Pepijn Smits, Nyls 
Kortstanje en Marjolein Delno (zie onder). 
 
In de vroege avond zijn we terug 
in Den Helder, het was leerzaam 
en gezellig vond ook Tessa. 
Pascale vond het heel 
interessant en wil zeker ook de 
volgende keer weer heen. Ja 
zeggen wij in koor: “dan moet je 
wel hard blijven zwemmen”!! 
 
Pascale trekt het gele t-shirt met handtekeningen maandag naar school aan ze is er erg trots 
op. 
 
Kees Goed 
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Sponsoren Zeemacht BBQ 

Scheffer witgoedspecialist       Fort Kijkduin       Bloemenwinkel Nuijens 

       
Reus kapsalons             Bikestore Schooten Plaza   Reus Sport 

                                                              

 

Kapsalon 42    Bruna Bonte Schooten plaza         
 
           
 
 
             
 
 

 
 

 
- Zwembrilletjes.eu                 - Bloemkreatie José Kleine - C’est si bon 
- 2DDAY’S haarstudio             - Sylvia    - Café Bom Dia 
- Elena naaiatelier                   - Afghan Market   - Wilms 
- Faillissementen verkoop     - Fysiotherapie en trainingscentrum De Linie   
- Laan ijssalon                          - Hans Anders       - Amazing Flower                                           
- De Chinese Muur     - Zoë Flowershop  - Lucardi 
- Pearle opticiens                    - Primera   - Koffie, thee van der Oord                                                            
- Specsavers                             - Van Amersfoort  - De lisdodde                                                                        
- Van Beek specialist in noten en zuidvruchten 
- Peter van Maurik  - Stokman Den Helder bv.  - Sushi Master 
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Wedstrijdverslagen 

 
 
Orca limietwedstrijd in Leeuwarden 
De eerste wedstrijd van het seizoen voor onze junioren/jeugd/senioren toppers was in 
Leeuwarden waar een drukbzet limietwedstrijd op het programma stond. Omdat er ook ’s-
ochtends nog getraind was, was deze wedstrijd bedoelt om weer te wennen aan het racen 
en om technische opdrachten uit te voeren. Desondanks werden er nog wel persoonlijke 
records gezwommen. Zowel Imme als Mees zwommen drie persoonlijke records. Imme 
zwom ze op de 100 school (-1 sec), 
50 vrij (-1 sec), en 100 vrij (-1 sec). 
Mees zwom een dikke PR op de 100 
vlinder (-4 sec) en PRs op de 50 vrij 
(-0.3 sec) en 100 vrij (-0.1 sec). Er 
waren ook PRs voor Collin op de 100 
rug (-1 sec), Nicole op de 100 school 
(-1.5 sec) en Kay op de 50 vrij (-0.4 
sec). De grootste verbetering kwam 
op naam van Boyd  die 5 seconden 
van zijn persoonlijk record op de 
100 school afhaalde. 
 
Minioren-Junioren wedstrijd in Purmerend 
Voor de minioren stond in Purmerend de eerste wedstrijd in het Minioren-Junioren Circuit 
op het programma.  Er werd er al vroeg in het seizoen vele persoonlijke records 
gezwommen en werden er ook nog eens 13 ereplaatsen binnengehaald. Helaas had de 
organisatie niet voor medailles gezorgd maar dat maakt de prestatie er niet minder om. 
 
Bij de meisjes zwom Pascale naar de eerste plaats op zowel de 100 school (-4 sec) als de 50 
vlinder (-0.5 sec). Ceylin werd in beide gevallen tweede, ook met nieuwe PRs op de 100 
school (-7 sec) en 50 vlinder (-1 sec). Lieke eindigde als tweede bij de 100 rug en werd 
derde op de 50  vrij. Op de zware 400 vrij zwom Libhin naar de derde plek. Bij de jongens 
zwom Jip op de 50 school naar de derde plek (PR -0.5 sec). Jurre werd derde op de 50 vrij in 
een dikke PR (-3 sec). Broer Thijmen werd derde op de 50 vlinder (PR -0.5 sec) en tweede 
op de 100 school (PR -3 sec).  Op de 100 school (PR  -2 sec) en de 100 vrij zwom Mike naar 
de derde plek. 
 

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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Naast deze podiumplekken werden er soms hele dikke PRs gezwommen. Liam zwom PRs op 
de 100 vrij (-2 sec), 100 rug (-0.5 sec) en 50 school (-2.5 sec). Zus Libhin zwom 2 seconden 
van haar 100 school tijd af. Mathijn haalde 6 seconde van zijn 100 rug tijd af. Op de 100 vrij 
was er een PR voor Jip (-3 sec) en Christa (-1 sec) die ook op de 50 school een PR zwom (-
0.8 sec). Richella was goed op dreef want ze zwom dikke PRs op de 100 vrij (-10 sec) en de 
50 school (-3 sec). Op de 100 school waren er PRs voor Thalitha (-11 sec)) en Natasja (-10 
sec). Lara zwom op drie afstanden PRs: 100 vrij (-3 sec), 100 rug (-0.1 sec) en 50 school (-1 
sec). Lucas haalde een flink stuk af van zijn 100 rug (-5 sec) en ook wat van zijn 50 school (-
0.5 sec). 
 
NK estafette in Eindhoven 
De junioren estafette ploeg wist zich te kwalificeren voor de Nederlandse 
Kampioenschappen Estafette en kwamen uit in de junioren 4 en jonger groep. Op de 4x100 
rug werd er 1.5 seconden onder de inschrijftijd gezwommen, goed voor een 15e plek. Op de 
4x100 vrij was de tijd iets boven de inschrijftijd, goed voor een 19e plek. Op de 4x100 wissel 
was er helaas een diskwalificatie door een net te vroege overname. Ze revancheerde zich 
op de 4x100 school waar ze 12e werden. In het totaal klassement eindigde zij als 19e. Een 
knappe prestatie! 
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Verjaardagskalender 
 
16 Oktober Marco v/d Wulp 

21 Oktober Marianne Maerschalk 

25 Oktober Jordi de Nijs 

28 Oktober Tessa Mosch 

29 Oktober Raphaella Nelissen 

 
 
Deadline volgende Waterspetjes 
 

2 November 2017 

30 November 2017 

28 December 2017 

  

 
 

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

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

Letters kunnen vaker gebruikt worden. 

Angelina Beyer - Anouk van der Kruk - Collin Schouten - Esra Hertsenberg - Gerben Rozie - 
Jasper van den Hartog - Jids kersbergen - Jordi de Nijs - Kay Wijkman - Kyra Wijnker - Leon 
Koning - Liam Wesemann - Libhin Boon - Lucas aan de Wiel -Lindsay van der Wal - Malika 
Brink - Marco van der Wulp - Marthijn Brink -Max Boltjes - Michael Bes - Nami van de Ruit - 
Nicole Nelissen -Peter van Maurik - Raphaella Nelissen - Richelle Hageman -Suzanne Mosch 
- Thijmen van Boheemen  
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