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November 2017
Wedstrijdagenda
Datum
November
5 november
11-12 november
18-19 november
19 november
26 november
December
9 december
10 december
15-17 december
21-24 december
28-30 december

Wedstrijd

Zwembad

Bijzonderheden

Junioren-Jeugd circuit, deel 2
Regio Kampioenschappen kb
Regio Kampioenschappen kb
Zuyderzee Masters Circuit, deel 3
WZ&PC 2e limietwedstrijd

Alkmaar
Hoofddorp
Hoofddorp
Almere
Purmerend

Aanschrijving verstuurd
Aanschrijving verstuurd
Aanschrijving verstuurd
Aanschrijving verstuurd
Aanschrijving verstuurd

Zuyderzee Masters Circuit, deel 4
Minioren-Junioren circuit, deel 2
NJJK korte baan
NK korte baan
Orca’s Christmas Swim

Lelystad
Alkmaar
Eindhoven
Hoofddorp
Leeuwarden

Nieuwe leden
Jildou Boonstra (minioren 3)
Nikki Hofland (minioren 3)
We wensen jullie veel plezier en succes bij Zeemacht!

Limieten
Limieten
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Nieuws
Van het bestuur & technische commissie
Gebruik mobiele telefoons in de kleedkamer
In overleg met de trainers heeft het bestuur besloten dat het gebruik van de mobiele
telefoon in de kleedruimtes van het zwembad niet meer wordt getolereerd.
Dit naar aanleiding van meldingen en berichten uit de landelijke media
over steeds vaker misbruik van de mobiele telefoons in deze ruimtes.
Wij verwachten van iedereen hun medewerking en het begrip hiervoor
en ook andere gebruikers van de kleedkamers hier op aan te spreken
wanneer het toch gebeurd. Desnoods roep je er een trainer bij. Wij
hebben het zwembad ook hiervan op de hoogte gebracht.

Sylvia stopt als official
Even voorstellen.

Ik ben Sylvia de Nijs-Smit en geboren en getogen in DenHelder. Ik ben de moeder van Jordi die sinds zijn achtste jaar
op wedstrijdzwemmen zit. Toen Jordi 2,5 jaar op
wedstrijdzwemmen zat kreeg ik de vraag van Renate (toen
lid van de TC) en meneer van Roon of ik de cursus klokken
wilde gaan doen. Ik zei toen dat gaat vast niet goed komen.
Ik was jaren daarvoor handbalscheidsrechter maar als je dan
een minuut te laat afklokt zal daar geen haan naar kraaien
maar doe ik dat bij het zwemmen dan wordt je opgehangen.
Maar ze wisten me toch over te halen en het bleek dat ik er
wel goed in was. Nadat ik een 3 werd heb ik ook de J cursus
gedaan en met goed gevolg beoordeeld. Maar toen gebeurde er iets heel vervelends. Mijn
oogzenuw van mijn linkeroog raakte ontstoken. Ik kon er bijna niet meer mee zien. Ik
raakte er een poosje tussen uit. Na een paar maanden was mijn andere oog gewend dat die
het alleen moest doen en ging ik weer aan de badrand staan of in de jurykamer. Maar aan
het einde van dat seizoen was er een wedstrijd in Alkmaar en toen gebeurde het. De rode
verkeerslichten zag ik niet meer. Terug naar de oogarts en toen bleek ook de zenuw van
mijn rechteroog te zijn ontstoken. Ik zag helemaal niks meer. Na veel onderzoeken dor
verschillende artsen in het Gemini en het VU in Amsterdam is alles een groot raadsel.
Oorzaak bleef onbekend. Ik kan zonder mijn beeldschermloep niet meer lezen, laat staan de
namen van de zwemmers op het programmablad. Ook de stopwatch kan ik niet meer
aflezen. Nu is het 3 jaar verder en moet ik met heel veel pijn afscheid nemen van mijn tijd
als official. Ik heb dit met heel veel plezier gedaan en wens de andere officials van zeemacht
veel plezier met het uitvoeren van hun functie.
Sportieve groetjes van Sylvia en bedankt voor de mooie tijd.
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Nederlands record voor Amber

Bij de eerste grote wedstrijd van het seizoen op de korte baan,
de Swimcup Amsterdam, kwamen alle nationale zwemsterren
in actie waaronder onze eigen Amber van der Kruk die voor de
Nationale Paralympische Talentenselectie uitkwam. Het
absolute hoogtepunt van het weekend was haar Nederlands
Paralympisch Record op de 400 meter vrije slag. Zij verbeterde
het oude record van Magda Toeters uit 2008 met 2 seconden
in de ochtendseries en in de middagfinales ging daar nog eens
een seconde van af. Een week later bij de Juttercup haalde ze
er weer bijna een seconde af. We zijn natuurlijk supertrots dat
wij bij onze vereniging een Nederlandse recordhouder hebben.
Top, Amber!

Michael en Emma naar testdag voor KNZB Plus programma

Michael en Emma waren door de KNZB uitgenodigd voor een testdag in Zeist om te kijken
of ze deel mochten nemen aan het KNZB Plus programma. Met steun van trainster Ellen
moesten zij onder het kritische oog van Nederlandse toptrainers en KNZB
jeugdbondcoaches allerlei zwemoefeningen uitvoeren. Als ze succesvol door de testen
heenkomen dan mogen zij op vier zaterdagen in Amsterdam bij het Regionale
Talentcentrum extra trainingen volgen.
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Tex Belastingadvies en Administratie
Marga Boon en Guido Schuijl
Herenstraat 31
1797 AE Den Hoorn Texel
Tel. 0222-365782
info@texbelastingadvies.nl
www.texbelastingadvies.nl
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NK estafette (foto’s KNZB)
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Wedstrijdverslagen

KNZB competitie deel 1 in Purmerend

In Purmerend werd het eerste deel van de Nationale Zwemcompetitie van de KNZB
gezwommen. Na de promotie vorig jaar naar de landelijke B-klasse, de op twee na hoogste
klasse in Nederland, is het dit seizoen zaak om te proberen ons te handhaven in deze sterke
klasse. Het eerste deel werd gezwommen in Purmerend tegen de ploegen van Ed-Vo, OEZA,
en WZ&PC. Wij zijn de competitie
uitstekend begonnen want er werden
maar liefst 49 persoonlijke records
gezwommen. In de tussenstand staan
we daardoor verrassend op de 7e plek
in de B-klasse.
Boyd zwom maar liefst 22 seconden
van zijn PR op de 200 school af. Op de
200 rug waren er sterke verbeteringen van Liam Boon (-14 sec) en Collin (-5 sec). Liam
verbeterde ook zijn PR op de 100 vlinder met 8 seconden terwijl Michael er drie seconden
van afhaalde en Collin 2 seconden. Met 3 seconden verbeterde Mees zijn PR op de 100
school terwijl Lucas op deze afstand er 4 seconden van af haalde en Mathijn en Gerben 1
seconde. Mees en Lucas haalden ook 2 seconden van hun 200 vrij PR af.
Bij de dames waren er flinke PR verbeteringen voor Nicole op de 200 rug (13 seconden),
Malika (4 seconden) En Emma (-1 sec)
en voor Emma ook op de 100 vlinder (5
seconden). Raphaella verbeterde haar
PR op de 200 vrij met 4 seconden, Esra
met 7 seconden en Imme met 3
seconden. Amber scherpte haar PRs op
de 50 vrij en 200 school aan, Imme en
Raphaella op de 100 school en Jet op de
50 school.
Ook de minioren deden van zich spreken bij de 50 vrij waar Pascale (-4 sec), Mike (-3 sec),
Ceylin (-5 sec), Nastasja (-3 sec), Femke (-3 sec), Libhin (-2 sec), Lyndsey (-4 sec) en Kyara vd
Linden (-2 sec) hun PRs aanscherpten. Op de 100 wissel waren er PRs voor Libhin (-3 sec),
Mike (-8 sec), Femke (-7 sec) en Ceylin (-4 sec). Een mooie start van de competitie!
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Swimkick-Minioren Circuit deel 1 in Purmerend

Voor de minioren stond in Purmerend de eerste wedstrijd in het Swimkick-Minioren Circuit
op het programma. Bij deze wedstrijd maakte Guus zijn debuut voor MSV Zeemacht! De
MSV Zeemacht jeugd presteerde uitstekend met 6 medailles en veel PRs.
Bij de Swimkick-Miniorencircuit zwom
debutant Guus meteen tweemaal naar het
zilver op de Swimkick Circuit voor
beginnende zwemmers. Broer Jasper won
brons en Eric won tweemaal zilver. Bij het
Minioren Circuit voor de gevorderde
zwemmers was er brons voor Lieke op de
100 wissel.
Dikke persoonlijke records waren er voor Libhin op de 200 meter wisselslag (-10 sec) en de
100 rug (-4 sec) en Natasja op de 100 vrij (-10 sec) en 100 rug (-10 sec). Mike haalde 7
seconde van zijn PR op de 200 meter wisselslag af. Danny zwom 5 seconden van zijn 50 vrij
PR af en 4 seconden van zijn 50 rug PR. Ook Eric zwom een PR op de 50 vrij (-4 sec) en Lucas
halde 0.5 seconden van zijn PR af op deze afstand. Op de 100 rug (-3 sec) en de 100 vrij (-5
sec) waren er PRs voor
Pascale. Lyndsey zwom een
PR op de 200 wissel (-3 sec)
en op de 50 vlinder
tussentijd (-1 sec). Ook
Femke zwom een PR op de
50 vlinder tussentijd (-1.5
sec) en Thijmen een PR op
de 50 rug tussentijd (-1 sec).
Een mooie start voor onze
Swimkickers!

DAW limietwedstrijd in Alkmaar

Bij de drukbezette limietwedstrijd in Alkmaar waren de zwemmers op jacht naar PRs en
limieten. Emma kwam binnen een seconde van de NJJK limiet voor de 200 meter vrij. Collin
zwom ruim 6 seconden af van zijn PR op de 400 wissel en is ook nog maar 1 seconde van de
NJJK limiet van deze afstand verwijdert. Ook zwom hij PRs op de 50 vlinder (-1.5 sec) en 50
vrij (-0.5 sec). Liam Boon zwom maar liefst 25 seconden af van zijn persoonlijk record op de
400 meter vrije slag en ook 2 seconden van zijn PR op de 50 vrij. Jip haalde 4 seconden van
zijn PR op de 50 vrij af, 2 seconden van zijn 50 rug PR en 100 vrij PR. Nicole haalde 7
seconden van haar 200 meter vrij PR af en 2 seconden van haar 50 vlinder PR.
Michale zwom PRs op de 50 vrij (-0.2 sec), 100 vrij (-1 sec) en de 200 vrij (-1 sec). Kay haalde
2 seconden van zijn 100 school PR af. Ondanks dat hij ziek was zwom Mees nog een PR op
de 100 vrij (-0.5 sec). Raphaella zwom een PR op de 100 school (-0.02 sec), Liam op de 200
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vrij (-0.02 sec) en Lara op de 50 rug (-0.2 sec). Marco haalde 0.5 seconde af van zijn PR op
de 50 rug. Er zijn weer goede stappen gezet op weg naar de Regiokampioenschappen!

Junioren-Jeugd circuit deel 1 in Alkmaar

In zwembad de Hoornse Vaart in Alkmaar was het eerste deel van het Junioren-Jeugd
Circuit. Bij dit circuit moet men zich eerst aan het begin van de middag kwalificeren voor de
finales, die dan aan het eind van de middag
worden gezwommen. Bij deze finale races
wordt er gestreden voor de medailles. Er
slaagde negen zwemmers er in om de finales
te halen en werden er onderweg tientallen
persoonlijke records gezwommen. Michael
zwom de limiet voor de Nederlandse
Juniorenkampioenschappen op de 200
wissel.
Michael won met overmacht het goud op de 100
meter wisselslag bij de junioren 1-2. Jip eindigde bij
zijn eerste finale op een knappe tweede plaats
terwijl Liam Boon als vierde eindigde. Emma won de
finale bij de 100 rug junioren 1-3. Collin won het
zilver bij de 100 vrij junioren 1-2. Kyra eindigde als
vijfde bij de 100 wissel jeugd 1-2. Finaleplaatsen
waren er verder voor Liam Wesemann en Nicole op
de 100 wissel en Imme op de 100 rug.
Ook werden er heel veel PRs gezwommen. Liam Boon
zwom PRs op de 200 wissel (-24 sec!), 100 wissel (-7
sec) en 50 vrij (-1 sec). Malika zwom een PR op de 50
rug (-1 sec), en Mathijn op de 50 vrij (-0.5 sec). Jip was
in grootse vorm want hij zwom dikke PRs op de 100
wissel (-10 sec), 50 school (-3 sec) en 50 vrij (-1 sec).
Ook Esra zwom mooie PRs op de 200 rug (-11 sec) en
100 vrij (-1 sec). Nicole zwom een dikke PR op de 200
wissel (-6 sec) evenals Raphaella (-2 sec) die ook PRs
zwom op de 50 rug (-0.5 sec) en 50 vlinder (-0.5 sec). Emma sloeg toe op zowel de 100 (-3
sec) asl 200 (-1 sec) rug en behaalde een PR op de 100 vrij (-0.5 sec). Collin zwom 6
seconden van zijn PR op de 50 school af, 4 seconden van zijn 400 vrij PR, 3 seconden van
zijn 100 vrij PR en 0.5 seconden van zijn 50 vrij PR. Ook Michael behaalde 4 PRs: op de 200
wissel (-1 sec), 100 wissel (-0.5 sec), 50 school (-0.5 sec) en 50 vrij (-0.3 sec). Liam
Wesemann zwom een forse PR op de 200 wissel (-9 sec) en PRs op de 50 vrij (-1.5 sec) en
100 wissel (-0.5 sec). Tenslotte zwom Marco een persoonlijk record op de 100 rug (-2 sec).
Binnenkort is alweer deel 2 dus hopelijk zijn de prestaties dan weer net zo goed!
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Swimcup in Amsterdam

Amber kwam voor de Nederlandse Paralympische Talentenploeg uit op de Swimcup in
Amsterdam. Het absolute hoogtepunt van het weekend was haar Nederlands Paralympisch
Record op de 400 meter vrije slag. Zij verbeterde het oude record van Magda Toeters uit
2008 met 2 seconden in de ochtendseries en in de middagfinales ging daar nog eens een
seconde van af. Ook op de andere afstanden kwam ze uitstekend voor de dag. Zo
verbeterde ze haar tijd op de 200 meter vrije slag met maar liefst 4 seconden en waren er
persoonlijke records op onder andere de 100 meter rugslag (-0.5 sec) en 100 meter vrije
slag (-0.5 sec).

NJK 800/1500 meter in Amsterdam

Als ‘pauzenummer’ bij de Amsterdam Swimcup werd het Nederlandse
Juniorenkampioenschappen 800 en 1500 meter gezwommen. Collin zwom op vrijdag de
1500 meter en Emma op zaterdag de 800 meter. Emma zwom naar een vierde plek op de
800 meter vrije slag en verbeterde haar persoonlijk record met 23 seconden. Collin zwom
op de 1500 meter vrije slag naar een zesde plek en verbeterde zijn persoonlijk record met
11 seconden.

Juttercup in Den Helder

Een van de leukste wedstrijden van het jaar is natuurlijk onze eigen Juttercup! Dit keer
waren er bijna 100 zwemmers bij de Juttercup van tien
verschillende verenigingen. En wat is er kneiterhard
gezwommen. Hoogtepunt was het Nederlands
Paralympisch Record van Amber op de 400 vrij: ze
verbeterde haar eigen record met 0.7 seconden. Bij
Zeemacht konden ook vier nieuwe limieten voor de
NJJK worden genoteerd. Emma behaalde de NJJK
limieten op zowel de 100 als de 200 vrij. Michael
behaalde zijn achtste NJJK limiet, ditmaal op de 400
vrij. Collin zwom de NJJK limiet op de 400 wissel.
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Er werden ook een fors aantal medailles
binnengehaald. Amber van der Kruk won goud in
het IPC klassement. Bij de junioren en jeugd overall
klassement wonnen Mees, Nicole, Kyra Wesemann,
Imme en Boyd goud. Kay, Michael en Emma
wonnen het zilver en Collin en Liam Wesemann
brons. Ook de minioren van Zeemacht deden het
goed. Lieke won 3x goud, Pascale 1x goud, 2x zilver
en 1x brons, Lyndsey 1x goud, Ceylin 1x zilver en 2x
brons, Libhin 2x zilver en 1x brons, en Kyara vd
Linden en Jasper Den Hartog beiden 1x brons.
Zoals gezegd werden er ontzettend veel persoonlijke records gezwommen, maar liefst 48 in
totaal. Liam Boon haalde 2 seconden van zijn 100 vrij PR af en Mathijn 3 seconden. Ook Jip
haalde 2 seconden van zijn 100 vrij PR af. Jasper zwom 3 seconden van zijn 50 school PR af.
Jids zwom ook sterk op de 100 vrij en verbeterde zijn PR met 7 seconden. Mike haalde op
die afstand er 3 seconden vanaf. Mees verbeterde zijn 200 rug PR met maar liefst 15
seconden. Lucas Schipper zwom PRs op de 50 school (-1 sec) en de 50 rug (-1 sec). Collin
zwom naast zijn PR op de 400 wissel (-6 sec) ook een PR op de 200 rug (-0.5 sec).Michael
haalde 19 seconden van zijn 400 vrij PR af en 1.5 seconden van zijn 100 rug PR. Liam
Wesemann scoorde PRs op de 100 vrij (-0.5 sec), 100 school (-1 sec) en 200 school (-4 sec).
Boyd zwom een PR op de 100 rug (-0.3 sec) en Kay zwom PRs op de 100 vrij (-2 sec), 200
school (-11 sec) en de 100 vlinder (-1 sec).
Bij de dames was Libhin goed op dreef
want ze zwom PRs op de 100 vrij (-5 sec),
50 rug (-1 sec), 50 school (-0.5 sec) en
100 wissel (-2 sec). Malika behaalde PRs
op de 100 rug (-2 sec) en de 100 school (5 sec). Pascale haalde 1 seconde af van
haar 100 vrij PR en haar 50 school PR.
Richella was ook in vorm want ze haalde
8 seconden van haar 100 vrij PR af, 4
seconden van haar 100 rug en 10
seconden van haar 100 school PR. Ceylin zwom ook PRs op elk nummer: de 100 vrij (-1.5
sec), de 50 rug (-2 sec), de 50 school (-6 sec) en de 100 wissel (-1 sec). Esra deed goede
zaken op de 100 vrij (-5 sec) en de 100 rug (-1.5 sec) terwijl Talitha een PR zwom op de 50
school (-1.5 sec). Kyara vd Linden zwom PRs op de 50 rug (-1 sec), 50 school (-3 sec) en de
100 wissel (-2 sec). Nicole haalde uit op de 100 vrij (-3 sec), 100 vlinder (-3 sec) en de 200
school (-10 sec). Zus Raphaella zwom knappe PRs op de 100 rug (-4 sec) en de 100 vlinder (6 sec). Femke haalde een flink stuk af van haar 100 vrij PR (-4 sec) en behaalde ook PRs op
de 50 school (-1 sec) en de 50 rug (-0.5 sec). Natasja zwom een PR op de 50 school (-3 sec)
terwijl Lieke PRs zwom op de 100 vrij (-3 sec), 50 rug (-2 sec) en de 50 school (-1 sec). Lara
behaalde PRs op de 100 vrij (-1 sec), 100 rug (-0.1 sec) en 100 school (-0.5 sec). Ook Imme
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zwom een PR op de 100 vrij (-1 sec) net als Lyndsey (-0.3 sec) die ook PRs zwom op de 50
school (-1 sec) en de 100 wissel (-4 sec).
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Verjaardagskalender
4 November

Henk Knoll

6 November

Imme van Tatenhove

6 November

Mike Kloth

9 November

Richella Hageman

10 November

Wendy v/d Kruk

19 November

Eric van Heezick

22 November

Jildou Boonstra

Deadline volgende Waterspetjes
30 November 2017
28 December 2017
1 Februari 2018
2 Maart 2018

Mededelingen, verslagen en leuke foto’s voor de nieuwsbrief sturen naar:
ellenstefan@quicknet.nl
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Kleurplaat (©Sylvia de Nijs)

