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September 2017 
Wedstrijdagenda 
Datum Wedstrijd Zwembad Bijzonderheden 
September    

2 september Eerste training minioren Den Helder  

16 september ORCA limietwedstrijd Leeuwarden Uitnodiging verstuurd 

17 september Minioren-Junioren circuit, deel 1 Purmerend Uitnodiging verstuurd 

24 september NK Estafette Eindhoven Snelste 20 ploegen 
    
Oktober    

2 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 
 
Nieuw lid technische commissie 
We zijn heel verheugd dat Margreet Kraak, de moeder van Esra, bereid is gevonden om in 
de technische commissie plaats te nemen. Zij zal samen met Ineke van der Wulp en Danielle 
Minneboo de aanschrijvingen van de wedstrijden verzorgen.  
 
Gezocht: officials! 
Even verderop in dit Waterspetje staat een oproep voor officials. Ouders die een cursus 
willen volgen kunnen een mailtje sturen naar: wedstrijdzwemmen@zeemacht.nl. 
 

Van de trainers 

Competitiewedstrijden 
Ook komende seizoen hebben wij weer vier verplichte 
competitiewedstrijden in de zware landelijke B-klasse. De wedstrijden zijn 
weer allemaal in Purmerend en met dezelfde ploegen als vorig jaar: 
WZ&PC, EdVo en OEZA. Omdat we nu gepromoveerd zijn naar een hogere 
klasse zullen wij alle zeilen moeten bijzetten om ons dit jaar te 
handhaven. Daarvoor is het nodig dat iedereen ook komt naar de wedstrijd als je 
aangeschreven wordt. Noteer daarom nu al deze datums in je agenda: Zondag 1 Oktober 
2017, Zondag 14 Januari 2018, Zondag 4 Februari 2018 en Zondag 18 Maart 2018. 
 
Trainers en afmelding trainingen 
Door het afscheid van drie trainers in het afgelopen seizoen moest er heel veel gepast en 
gemeten worden om trainers te vinden voor alle uren. Dit is dankzij de extra inzet van de 
overgebleven trainers net aan gelukt maar we zijn nog steeds op zoek naar ouders die een 
uurtje zouden willen helpen met de training. Wederom is het verzoek om op tijd bij de 
trainingen te zijn (10 minuten van te voren) zodat lijnen en rugslagvlaggen er in kunnen 
worden gelegd door de zwemmers. Mocht je niet kunnen meldt je dan op tijd af, met reden 
(vooral indien het blessures betreft), bij de trainer of via wedstrijdzwemmen@zeemacht.nl. 
Badwater is duur dus het is noodzakelijk dat er efficiënt gebruik word gemaakt van de 
beschikbare trainingsuren. Bovendien staan onze trainers er voor jou in hun eigen vrije tijd 
op soms erg vroege of late uren en zijn ze veel tijd kwijt aan de voorbereiding van een 
training.  
 
Baanindeling trainingen seizoen 2017-2018 
In dit Waterspetje staat weer de voorlopige baanindeling voor de trainingen van het 
komend 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:wedstrijdzwemmen@zeemacht.nl
mailto:wedstrijdzwemmen@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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Bestellen blauwe Zeemachtvestjes 
Een aantal mensen hebben interesse getoond in 
de beroemde blauwe Zeemachtvestjes. Wil je 
ook een blauw Zeemachtvest, stuur dan even een 
mail naar ellenstefan@quicknet.nl met je maat 
en de naam die achter op het vest komt te staan. 
Bij genoeg belangstelling zullen wij bij Reus Sport 
weer een bestelling plaatsen. De kosten van het 
vestje, inclusief bedrukking met naam, zijn rond 
de 50 euro.  
 
Veranderingen nieuwe seizoen 
Dit seizoen zullen er een aantal veranderingen zijn in de zwemwedstrijden. De KNZB heeft 
het aantal Circuit wedstrijden teruggebracht naar 3 Swimkick-Minioren en 3 Minioren-
Junioren wedstrijden, de Junioren-Jeugd Circuit blijft op 4 wedstrijden. Doordat onze Regio 
niet genoeg vrijwilligers meer heeft zullen deze wedstrijden door de verenigingen zelf 
worden georganiseerd. Voor ons is dit op 11 Februari 2018 in Den Helder. Om dezelfde 
reden worden onze Regio Korte Baan kampioenschappen nu samen met Amsterdam-’t Gooi 
georganiseerd in Hoofddorp. Bij de Regio Lange Baan kampioenschappen zal ook Utrecht 
erbij komen. Deze kampioenschappen worden georganiseerd in Amersfoort en de B-Regio 
kampioenschappen worden apart gezwommen in Alkmaar. De Regio Korte baan limieten 
zijn bekend gemaakt (klik hier), de Regio A- en B-limieten voor de lange baan nog niet. 
 
Officials gezocht 
Voor zwemwedstrijden zijn er altijd veel officials nodig, vooral tijdwaarnemers. Als club zijn 
wij verplicht een aantal tijdwaarnemers per wedstrijd te leveren, anders mogen onze 
zwemmers niet meedoen. Gelukkig hebben wij een aantal ouders die altijd bereid zijn om 
als official op te treden maar dit zijn maar een beperkt aantal. Zowel bij de minioren 
(geboortejaar 2009-2006) als bij de junioren (2000-2005) zijn wij op zoek naar ouders die 
tijdwaarnemer willen worden en het zo mogelijk maken dat onze jeugdzwemmers aan 
wedstrijden kunnen meedoen.  
 
In Oktober 2017 zullen er weer cursussen 
tijdwaarnemer 4 van start gaan. De cursus 
bestaat uit 4 bijeenkomsten, 1 
praktijkbijeenkomst en 1 mondeling examen.  
De cursussen worden wekelijks ’s-avonds (20.00 
uur) gehouden in zowel Hoorn als Beverwijk. De praktijkbijeenkomst is in Amsterdam (maar 
kan ook in Den Helder worden georganiseerd) en het mondeling examen is in Purmerend.  
 
Het zou leuk zijn als er meerdere ouders zich willen opgeven voor deze cursus. Als je meer 
wil weten, vraag dan aan een van onze officials (Stefan, Anton, Monica, Jos, Gini, Henk, 
Johan, Kees, Simone, Erwin, Margreet, Marjo, Karina) hoe leuk het is om op deze manier bij 

mailto:ellenstefan@quicknet.nl
https://www.knzbmidwest.nl/wedstrijdzwemmen/wedstrijdkalender/wedstrijd-kalender-noord-holland
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de zwemwedstrijden van je kind betrokken te zijn. Opgeven kan door een mailtje te sturen 
naar: wedstrijdzwemmen@zeemacht.nl 
 
Zeemacht BBQ wederom groot succes 
Op de laatste zaterdag van het zwemseizoen was de traditionele BBQ met ook de 
traditionele loterij waarvan de opbrengst ten goede komt aan de afdeling. Wij bedanken de 
volgende sponsors voor hun bijdrage aan de loterij: 
Stokman Den-Helder BV  Kapsalon 42  
Reus kapsalon   Afghan market 
Oceaan City    Bruna Bonte Schooten Plaza  
Bike store Schooten Plaza  Sportemotion  
Van Beek noten specialist IJssalon Laan 
Wilms    Bakkerij Bos 
Fort Kijkduin   Intersport 
Villa star woninginrichting Nuijens bloemen 
ICI Paris XL    Amazing flower   
Bloemkreatie José Kleine  Reus sport 
Kikkert en Smit optiek  Fysiotherapie en trainingscentrum de Linie 
Koffie en thee v/d Oord  Van Amesfoort 
C'est si bon    Japans restaurant Sushi Master. 
Kikkert en Smit optiek  De Lisdodde  
 
De hoofdprijs, een magnetron-oven, werd geschonken door de firma Scheffers.  
 
Verder werd de opbrengst van het sponsorzwemmen bekend gemaakt. Maar liefst 550,- 
euro is er opgehaald door de groep zaterdagochtendzwemmers! Dit bedrag komt ten goede 
aan de stichting “Sport helpt!” ter nagedachtenis van onze oud-zwemmer Kim Jansen. 
 
Een van de prijzen was een getekende CD van Jan Smit die werd gewonnen door Sylvia. 
Alleen moest zij die handtekening nog wel even 
ophalen! Hier haar verslag: 
“Op 19 augustus was het dan zover. Jan Smit 
kwam bij Pearle in de kroonpassage. Tussen 
13.30 uur en 14.30 uur kon je met Jan op de 
foto dus ik erheen. Halverwege mijn 
wandeltocht naar de kroonpassage stortte er 
een verschrikkelijke regenbui naar beneden dus 
dat werd schuilen. Daarna mijn tocht voort 
gezet en aangesloten in de lange rij . Gewapend 
met mijn cd ging ik de Pearle in de rij voor een 
foto met Jan. En natuurlijk heeft hij zijn 
handtekening gezet op mijn gewonnen cd bij de 
bbq loterij.” 
  

mailto:wedstrijdzwemmen@zeemacht.nl
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Laatste training Tim en Marianne 
Donderdag 20 Juli was dan de laatste training voor de minioren welke gegeven werd door 
Tim Barrett en Marianne de Winter-Bakker. Na meer dan 20 jaar hebben ze vanavond 
afscheid genomen van hun groep onder het genot van een overheerlijk ijsje van Ijssalon De 
Schepper. Tim en Marianne, bedankt!  

Sponsors gezocht! 
Om allerlei activiteiten te kunnen organiseren zijn wij altijd op zoek naar sponsors voor 
onze afdeling. Onze afdeling heeft een sponsorbrochure (hier te downloaden) waar de 
verschillende opties voor sponsors aangegeven zijn. Je kan ook een professionele gedrukte 
versie krijgen van deze brochure door een mailtje te sturen naar ellenstefan@quicknet.nl. 
Er zijn verschillende categorieën sponsors waarbij wij de leden vooral vragen om op zoek te 
gaan naar sponsors in de categorie ‘Vrienden van Zeemacht’. Voor een bedrag van 25 euro 
kunnen vrienden en familie onze afdeling steunen. Laat ze het sponsorformulier invullen 
(hier te downloaden) en geef dit, met de 25 euro, aan Jos Mosch of aan een van de trainers.  

Ook zijn wij natuurlijk op zoek naar geïnteresseerde bedrijven 
en ondernemers voor de andere sponsorcategorieën. Mocht je 
bedrijven of mensen (je baas) kennen die hier potentieel 
geïnteresseerd zijn, laat het ons dan vooral weten! Sponsoren 
door bedrijven kan al vanaf 75 euro en onze afdeling is er zeer 
mee geholpen.   

https://www.zeemacht.nl/wp-content/uploads/2015/09/Zeemacht-sponsorbrochure-lowres.pdf
mailto:ellenstefan@quicknet.nl
https://www.zeemacht.nl/wp-content/uploads/2015/09/Sponsor-formulier-digitaal.pdf
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Pascale geselecteerd voor Nationale Miniorendag 
Bericht van de KNZB: Pascale is geselecteerd voor de Nationale 
Miniorendag op 23 September in Arnhem omdat zij in het 
afgelopen seizoen bij de top 30 van de minioren in Nederland is 
geëindigd. Het doel van deze dag is om de grootste zwemtalenten 
van Nederland verder te stimuleren door middel van workshops, 
clinics en voorbeeldtrainingen. Van harte gefeliciteerd Pascale en 
alvast veel plezier toegewenst!  
 
Indrukwekkende documentaire 0.03 seconde 
Op 9 juli zijn ruim 40 Zeemacht zwemmers en ouders naar Texel afgereisd om de 
documentaire ‘0.03 seconde’ te zien. Een indrukwekkende documentaire die het keiharde 
leven van een topzwemmer liet zien. Het gerucht ging na afloop dat de Zeemacht trainers 
een mailtje naar Philippe Lucas hadden gestuurd voor zijn schema’s….. 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zwemmen in het Heersdiep 
Net terug vanuit Zuid-Frankrijk en nog bezig met het wegwerken van de was kwam de vraag 
van dochterlief of ik op maandagochtend meeging om te zwemmen. Tja, euh, wel ja, 
waarom niet. Op zondag werd het nog een keer gevraagd en het antwoord van mij was nog 
steeds ja. “Heb ik nou toegezegd dat ik ging zwemmen?” “Jeetje, waar begin ik aan”. Ja, in 
Frankrijk wel in een zwembad gelegen maar dat was meer om af te koelen van de hoge 
temperaturen. Dan lig je in een zogenaamd plonsbad waar de ballen heen en weer worden 
gegooid en men er vooral een sport van maakt om zo irritant mogelijk in het water te 
springen waardoor het zwemmen van een baantje echt niet mogelijk is. Maar daar moet je 
niet moeilijk over doen, het is tenslotte vakantie. Aangezien ik werk in het onderwijs en het 
aantal vakantieweken per jaar voor mij iets meer zijn dan voor de gemiddelde werkende 
Nederlander had ik dus alle tijd nog om met Tessa mee te gaan.  
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Bij entree van het zwembad werden we hartelijk begroet. Na het kopen van een kaartje, 
waardoor je toch echt toegang krijgt tot het zwembad, na de kleedcabines voor de 
omkleedsessie. Toen een kluisje nemen (geweldig systeem, kost niks) en hup naar het 
verwarmde buitenbad. Het was niet druk zodat we mooi naast elkaar konden zwemmen. In 
het zwembad lagen wel allemaal geoefende zwemmers, wat van mij niet echt gezegd kan 
worden. Ik zwem (lees: plons) alleen op vakantie. Ik mag dan wel met grote regelmaat in 
een zwembad wezen maar in het water lig ik nooit. Nog erger: Het was de eerste keer dat ik 
ging zwemmen in Het Heersdiep!  
 
Tessa zwom een haar zelf toebedeeld 
schema van zo’n 2000 meter. Ik had zelf 
zoiets van: “nou, als ik 20 banen zwem, dus 
500 meter, dan ben ik er wel klaar mee”. De 
eerste 350 meter ging lekker. Toen 
bedachten een moeder en zoon dat het leuk 
was om van de glijbaan te gaan. Hmmm, dat 
betekende een baantje opschuiven zodat ik 
precies langs de markeerlijn van de glijbaan 
zwom. Maar ja, ze spetterde wel. Volgens 
Tessa keek ik heel vriendelijk (niet dus) 
waardoor moeder en zoon bedachten om 
weer naar binnen te gaan. En weer verder 
met de baantjes. En na 20 banen 
aangegeven dat ik wel 40 baantjes ging 
zwemmen. Daar had ik na 30 baantjes wel 
spijt van maar ik heb volgehouden! 1000 
meter gezwommen! Daarna al beloning het 
bubbelbad in. Hmmmm, lekker hoor! Ik zei 
tegen Tessa: “wat hebben wij eigenlijk een leuk zwembad!” “Ik ga vaker zwemmen”.  
 
Tot in het zwembad!  
 
Groet Gini 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi1xOWm7OjVAhWDJVAKHfCqAkwQjRwIBw&url=http://www.zwembaddebeemd.nl/waarom-zwemmen/&psig=AFQjCNGmLoRrRpdEYnbc1fIQMjGCxAywrQ&ust=1503422741229765
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Fotocollage Zeemacht BBQ 
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Wedstrijdverslagen 

 
 
Open Water wedstrijden 
Er zijn niet zo veel zwemmers die de moed (en conditie) kunnen opbrengen om bij het 
einde van het seizoen nog wat Open Water wedstrijden te zwemmen. Lange afstanden en 
koud water met soms flink wat golven of tegenstroming. Kyra Wijnker houdt daar nu wel 
van in voorbereiding voor haar oversteek van het Engelse Kanaal in 2018. Bij de Open 
Water wedstrijd van de Oosterschelde oversteek werd ze tweede . Bij de Open Water 
wedstrijd in Oude Veer, lekker dichtbij,  kreeg zij gezelschap van Jet, Emma en Collin. En er 
werd nog goed gezwommen ook. Kyra won de 5000 meter vrije slag bij de dames. Emma 
werd bij haar debuut tweede bij de 1000 meter vrije slag. Op dezelfde afstand eindigde 
Collin als vijfde. Jet zwom de 3000 meter vrije slag en werd daar negende. 
Bij de Open Water wedstrijd op de Bosbaan in Amsterdam deed Kay mee aan de 1000 
meter schoolslag en werd daar vierde. Jordi werd op de 2000 meter vrije slag vijftiende.  
Op het Nederlands Kampioenschap Marathonzwemmen tussen Stavoren en Medemblik 
moest maar liefst ruim 22 kilometer worden gezwommen. Kyra slaagde erin de afstand 
binnen 7 en een half uur af te leggen en werd mooi vierde. Tenslotte legde ze afgelopen 
weekend alvast een deel van de kanaaloversteek af via een estafette, een prachtige 
ervaring! 
 

 

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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Verjaardagskalender 
 
1 September Kyra Wijnker 

1 September Jids Kersbergen 

3 September Nicole Nelissen 

3 September Kyara vd Linden 

6 September Rian Visser 

23 September Liam Wesemann 

 
 
Deadline volgende Waterspetjes 
 

28 September 2017 

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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Puzzel (©Sylvia de Nijs) 

 

Zoek de namen (letters kunnen meerdere keren worden gebruikt): Amber van der Kruk - 
Annette van Dok - Boyd Wijkman - Ceylin Heemskerk - Christa Lokkerbol -Christiaan Zwaal - 
Danny van Geffen - Emma Riemers -Eric van Heezick -Femke Paus -Imme van Tatenhoven - 
Jet Kleine - Jip Duursema - Jurre van Boheemen - Koen Peters - Kyara van der Linden -Kyra 
Wesemann - Lara Smits - Liam Boon -Lieke Schuijl -Lucas Schipper -Marco van der Wulp - 
Mees Minneboo - Michael van der Wal -Mike Kloth - Natasja Pranger - Pascale Goed - 
Quinty van der Linden -Rian Visser - Simone Anvelink - Talitha Holtjer -Tessa Mosch - Twan 
Rozie. 
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