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December 2017 
Wedstrijdagenda 
Datum Wedstrijd Zwembad Bijzonderheden 
December    

9 december Zuyderzee Masters Circuit, deel 4 Lelystad aanschrijving verstuurd 
10 december Minioren-Junioren circuit, deel 2 Alkmaar aanschrijving verstuurd 
15-17 december NJJK korte baan Eindhoven aanschrijving verstuurd 

21-24 december NK korte baan Hoofddorp limieten 

    
Januari    

6 januari Zuyderzee Masters Circuit, deel 5 Zwolle  

6 januari Waterhoornse Oliebollenwedstrijd Hoorn  
7 januari ZV de Zaan limietwedstrijd Zaandam  
14 januari Nationale Zwemcompetitie, deel 2 Purmerend verplicht 

18-21 januari ONMK kb (Masters) Terneuzen  

21 januari Junioren-Jeugd circuit, deel 3 Alkmaar  
28 januari Swimkick-Minioren circuit, deel 2 Purmerend  

 
Nieuwe leden 
 
Cas Houtman (minioren 5) 
 
Christoph Smit (minioren 5) 
 
Tijs Leek (minioren 5) 
 
We wensen jullie veel plezier en succes bij Zeemacht!   
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Nieuws 
Van het bestuur & technische commissie 
 
Trainingen op 5 December en kerstvakantie 
Op 5 December zal er geen dinsdagmiddagtraining zijn zodat iedereen zijn kadootje van Sint 
en Piet kan uitpakken. De dinsdagochtendtraining gaat wel door. Natuurlijk trainen wij ook 
weer lekker door tijdens de kerstvakantie om alle kerstkransen en olliebollen er vanaf te 
zwemmen. Alleen de trainingen op maandag 25 en dinsdag 26 december (1e en 2e kerstdag) 
en 1 januari (nieuwjaarsdag) komen te vervallen. Op de andere dagen gaan alle trainingen, 
inclusief de vroege ochtendtrainingen, gewoon door. 
 

Van de trainers 

Techniekwedstrijd rugslag 
De techniekwedstrijd voor de diploma’s van de rugslag zal op de 
zaterdagochtendtraining van 9 december worden gehouden. Zorg dat je 
er bent! 
 
NJJK & ONK deelnemers 
Vier Zeemacht zwemmers zijn er in geslaagd om limieten te halen voor het NJJK. Michael 
zal uitkomen op de 50, 100 en 200 vrij; de 50, 100 en 200 rug en de 200 wissel. Emma zal de 
50, 100, 200 en 400 meter vrij zwemmen. Collin zal de 200 rug, 200 en 400 vrij en 400 
wissel zwemmen en Boyd staat op de reservelijst voor de 200 rug. We wensen de 
zwemmers veel succes in Eindhoven! 
 
Op het Open Nederlands Kampioenschap in Hoofddorp zal Amber van der Kruk bij 
verschillende nummers in actie komen namens de Nederlandse Paralympische 
Talentenselectie. Ook Christiaan Zwaal zal in actie komen op de 50 meter vlinderslag. 
Allebei veel succes gewenst! 
 
Nieuwe officials 
Officials zijn superbelangrijk voor 
een zwemwedstrijd want zonder 
tijd…geen wedstrijd! Als vereniging 
zijn wij verplicht om officials te 
leveren, anders mogen onze 
zwemmers niet meedoen aan 
wedstrijden. Daarom is het mooi 
dat wij weer drie nieuwe officials 
hebben die met succes in 
Purmerend hun examen hebben 



 
 

               Nieuwsbrief MSV Zeemacht Wedstrijdzwemmen 

gedaan: Ria Duursma, Erik Paus en Robin Brink. Verder is Margreet Kraak bij de Junioren-
Jeugd wedstrijd in Purmerend positief beoordeeld en nu officieel tijdwaarnemer 4. 
Tenslotte is Karina van der Wal bij de Regiokampioenschappen bevordert naar 
tijdwaarnemer 3. Alle vijf van harte gefeliciteerd!  
 
Michael en Emma geselecteerd voor KNZB Plus programma 
Zoals gemeld in het vorige Waterspetje zijn Michael en Emma getest door de KNZB voor 
deelname aan het KNZB Plus programma. Het goede nieuws is dat beide zijn geselecteerd! 
Michael is geselecteerd voor het reguliere KNZB Plus programma en zal onder andere vier 
dagen bij het RTC in Amsterdam trainen. Emma is geselecteerd voor het nieuwe KNZB Plus 
open water/lange afstanden programma met specifieke trainingen door de open water 
jeugdbondscoach in Zeist. Allebei van harte gefeliciteerd! 

 
 
Prestatiemedailles KNZB  
Jaarlijks reikt de KNZB prestatiemedailles uit aan zwemmers die 
een bijzonder prestatie hebben geleverd in een zwemseizoen. 
Zo worden bronzen prestatiemedailles uitgereikt aan zwemmers 
die in de seizoenranglijst bij de top 10 van Nederland staan in 
hun leeftijdscategorie. Voor het afgelopen zwemseizoen zijn er 
bronzen prestatiemedailles voor Michael, Emma en Collin. Van 
harte gefeliciteerd!   
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T e x  B e l a s t i n g a d v i e s  e n  A d m i n i s t r a t i e  

M a r g a  B o o n  e n  G u i d o  S c h u i j l  
H e r e n s t r a a t  3 1  

1 7 9 7  A E  D e n  H o o r n  T e x e l  
T e l .  0 2 2 2 - 3 6 5 7 8 2  

i n f o @ t e x b e l a s t i n g a d v i e s . n l  
w w w . t e x b e l a s t i n g a d v i e s . n l  

 
 

http://www.vanwestenelektro.nl
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Junioren-Jeugd deel 2 podiums  
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Wedstrijdverslagen 

 
 
Junioren-Jeugd deel 2 in Alkmaar 
In Alkmaar werd het tweede deel van het Junioren-Jeugd Circuit gezwommen. Bij deze 
wedstrijd kan men zich aan het begin van de wedstrijd kwalificeren voor finaleraces waar 
wordt gestreden om de medailles. Voor MSV Zeemacht slaagde dit keer er twaalf 
zwemmers in om de finales te halen en die waren goed voor zeven medailles. 
 
Michael won met overmacht het  goud op de 100 meter rugslag bij de junioren 1-2 en voor 
Collin was de vierde plek weggelegd. Jip won de finale op 100 meter wisselslag junioren 1-2 
terwijl Liam Boon als vierde eindigde. Op de 100 meter wisselslag junioren 3-4 werd Mees 
tweede en Kay Wijkman derde. Boyd won met overmacht de finale 100 meter wisselslag 
jeugd 1-2.  Emma won de finale bij de 100 meter vrije slag junioren 1-2. Lara eindigde als 
vierde op de 100 meter wisselslag junioren 2-3. Kyra eindigde als derde bij de 100 meter 
vrije slag jeugd 1-2. Finaleplaatsen waren er verder voor Liam Wesemann op de 100 meter 
rugslag waar hij als vijfde eindigde en voor Raphaella op de 100 meter wisselslag waar ze als 
zesde eindigde. 
  
Gedurende de wedstrijd werden er een fors aantal persoonlijke records gezwommen. Zo 
haalde Nicole 45 seconden van haar 400 vrij PR af en zwom Collin 13 seconden van zijn 100 
school PR. Esra haalde 4 seconden van haar 100 rug PR af en Boyd, Kay en Mees zwommen 
PRs op de 100 wissel. Emma zwom 4 seconden van haar 400 vrij PR af en Raphaella ruim 3 
seconden van haar 200 wissel PR. Liam Wesemann zwom vier PRs en haalde ruim 10 
seconden van zijn 200 rug PR af.

 

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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Regiokampioenschappen korte baan deel 1 in Hoofddorp 
Voor het eerst werden de regiokampioenschappen gezwommen in samenwerking met de 
voormalige kring Amsterdam-’t Gooi. Hierdoor werden de regiokampioenschappen een 
echte Noord-Hollands kampioenschap met een veel sterkere bezetting dan normaal. 
Desalniettemin was het een bijzonder succesvolle wedstrijd met 6 gouden, 8 zilveren, en 7 
bronzen medailles. Ook zwom Colin NJJK limieten op de 200 meter rugslag en 400 meter 
vrije slag. 
 
Bij de dames won Amber zilver in de paralympische klasse. Emma won goud op de 200 
meter vrije slag. Bij de heren won Collin driemaal 
goud en eenmaal brons.  Michael zwom naar het 
goud op de 100 vrij en behaalde ook nog drie 
zilveren medailles. Jordi de Nijs won goud op de 
200 school. Boyd zwom naar een zilveren 
medaille en twee bronzen medailles. Kay 
behaalde tweemaal zilver en Liam Wesemann 
won brons op de 200 school. Liam Boon won 
brons op de 400 vrij.  
 
Ook bij de estafetteploegen ging het uitstekend. 
Zo wisten Jordi, Boyd, Collin en Michael een 
zilveren plak op de 4x200 vrij te behalen. Bij de 
4x100 vrij kwam Christiaan in plaats van Collin en 
werd er een bronzen medaille gehaald. Bij de 
dames 4x100 wissel zwommen Simone, Anouk, 
Susanne en Tessa naar het brons.  
 
Ook werden er een fors aantal PRs gezwommen. Liam Boon zwom PRs op de 100 vrij (-0.5 
sec) en de 400 vrij (-10 sec). Jip zwom een PR op de 50 vlinder (-1 sec) en Amber op de 100 
school (-1 sec). Mees haalde 1 seconde van zijn 100 vrij PR af en Nicole van haar 50 vrij (-1 
sec), 50 rug (-1 sec) en 200 vrij (-0.3 sec). Emma haalde een halve seconde af van haar 100 
vlinder PR, evenals Michael die ook nog een PR zwom op de 100 vrij (-1 sec). Collin zwom 
PRs op de 400 vrij (-7 sec), 200 rug (-4 sec), de 200 wissel (-4 sec) en de 50 vlinder (-0.05 
sec). Boyd zwom een PR op de 100 rug (-0.1 sec) en Kay op de 200 rug (-1 sec), 200 school (-
0.5 sec) en 200 wissel (-1 sec). Marco zwom tenslotte een PR op de 100 vrij (-1 sec). 
 
Door deze goede resultaten zijn de verwachtingen hoog gespannen voor het tweede deel 
wat zich wederom in Hoofddorp zal afspelen. 
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Regiokampioenschappen korte baan deel 2 in Hoofddorp 
Over twee weekenden werden de Regio 
Kampioenschappen Korte Baan gehouden in 
Hoofddorp waaraan dit jaar niet alleen verenigingen 
uit Noord-Holland maar ook die de regio Amsterdam 
en ’t Gooi meededen waaronder de Nederlandse 
topvereniging de Dolfijn. In het eerste weekend 
werden er 6 gouden, 8 zilveren, en 7 bronzen 
medailles gewonnen  en twee  NJJK limieten behaald. 
In het tweede weekend kwamen daar nog eens 7 
gouden, 7 zilveren en 2 bronzen medailles bij. 
 
Bij de dames won Emma won goud op de 100 en de 
400 vrij, zilver op de 200 rug en brons op de 100 rug. 
Amber won zilver in het paralympische klassement.  
Bij de heren won Michael goud op de 50 vrij, de 50 rug 
en de 100 vlinder en zilver op de 200 vrij. Liam Boon 
verbeterde zijn persoonlijk record op de 200 vrij met 

maar liefst 14 seconden wat  goed was voor goud. Kay behaalde zilver op zowel de 50 als de 
100 school. Collin won zilver op de 100 vlinder en brons op de 400 wissel.   
 
Ook bij de estafetteploegen ging het uitstekend. Bij de dames 4x200  vrij was er de 
sensationele winst van het estafetteteam bestaande 
uit Amber, Kyra, Emma en Anouk die onder andere het 
sterke team van de Dolfijn versloeg. Op de 4x100 vrij 
moest de ploeg van Anouk, Amber, Simone en Tessa 
alleen de ploeg van DAW voorlaten, en zwommen 
daarmee naar het zilver. 
 
In het tweede weekend werden er wederom veel PRs 
gezwommen. Amber zwom een PR op de 200 wissel (-4 
sec) en Nicole op de 100 vrij (-0.5 sec) en de 50 vlinder 
(-0.2 sec). Mees behaalde PRs op de 50 vrij (-0.5 sec), 
200 vrij (-1 sec), 50 school (-1 sec) en 100 school (-0.5 
sec). Emma zwom PRs op de 400 vrij (-4 sec), 50 rug (-
0.3 sec), 100 rug (-0.5 sec) en 200 rug (-2 sec). Drie PRs 
waren er voor Collin: op de 50 vrij (-0.4 sec), de 200 vrij 
(-2 sec) en de 100 vlinder (-3 sec). Michael had maar 
liefst 5 PRs namelijk op de 50 vrij (-0.5 sec), 200 vrij (-4 
sec), 50 rug (-0.1 sec), 100 school (-2 sec) en 100 
vlinder (-1 sec). Liam zwom een PR op de 100 school (-
0.3 sec) en Kay op de 200 vrij (-2 sec) en de 50 school (-
0.5 sec). 
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ZuyderZee Master Circuit in Almere 
Master zwemmer Annette van Dok zwom in Almere bij het Zuyderzee Master Circuit in haar 
voorbereiding op het Open Nederlands Master Kampioenschap die in Januari in Terneuzen 
wordt gehouden. Ze kwam uit op de 100 rug waar ze zesde werd. Op de 200 wissel en 200 
vrij werd ze beide keren vijfde. 
 
Lange Afstand Circuit in Leeuwarden 
Simone en Amber waren actief bij het Lange Afstand Circuit in Leeuwarden. In Leeuwarden 
zwom Amber van der Kruk voor het eerst de 800 meter vrije slag en verbeterde meteen het 
Nederlands Record van Magda Toeters uit 2015 op deze afstand in de paralympische S14 
klasse. Door het ontbreken van elektronische tijdwaarneming is het nog wel een officieus 
record. 

 
WZ&PC limietwedstrijd in Purmerend 
Als afsluiting van een lange reeks wedstrijden en de limietenjacht voor het NJJK kwamen 
een aantal zwemmers in actie bij de limietwedstrijd in Purmerend. In Purmerend wisten 
Boyd op de 200 rug en Collin op de 200 wissel de inschrijflimiet te zwemmen voor het NJJK.  
 
Op de 100 wissel waren er forse persoonlijke records voor Collin en Nicole die beide 10 
seconden er van af haalde. Liam Wesemann zwom 5 seconden van zijn PR op de 200 wissel  
af en Mees zwom persoonlijke records op zowel de 100 vlinder en 200 wissel. Kay haalde 
een seconde van zijn 50 vrij PR af en Imme een halve seconde. Ook Marco zwom een PR op 
de 50 vrij. Jip Duursema zwom een persoonlijk record op de 100 school. Peter van Maurik 
was succesvol met PRs op zowel de 100 rug als de 50 vrij. Kyra Wijnker zwom een PR op de 
100 wissel. 
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Verjaardagskalender 
 
9 decemer  Twan Rozie 

12 december Christoph Smit 

16 december Sarah vd Kraats 

19 december Marianne Bakker 

20 december Esra Hertsenberg 

20 december Christa Lokkerbol 

24 december Mees Minneboo 
 
Deadline volgende Waterspetjes 
28 December 2017 

1 Februari 2018 

2 Maart 2018  

 
 

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

mailto:ellenstefan@quicknet.nl
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwih7_2uiKDXAhVJb1AKHQZaDV0QjRwIBw&url=https://www.babble.com/mom/keep-calm-and-carry-on-with-a-disney-flair-collection-of-25-posters/&psig=AOvVaw2B934d25XK9LAWWxrupmwX&ust=1509717790455334
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Kleurplaat (©Sylvia de Nijs) 
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