
 
 

               Nieuwsbrief MSV Zeemacht Wedstrijdzwemmen 

Januari 2018 
Wedstrijdagenda 
Datum Wedstrijd Zwembad Bijzonderheden 
Januari    

6 januari Zuyderzee Masters Circuit, deel 5 Zwolle aanschrijving verstuurd 

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

18-21 januari ONMK kb (Masters) Terneuzen aanschrijving verstuurd 

21 januari Junioren-Jeugd circuit, deel 3 Alkmaar  
28 januari Swimkick-Minioren circuit, deel 2 Purmerend  
    
Februari    
4 februari Nationale Zwemcompetitie, deel 3 Purmerend Verplicht 
11 februari Minioren-Junioren circuit, deel 3 Den Helder  

17 februari Zuyderzee Masters Circuit, deel 6 Heerenveen  

17-18 februari Jaargangwedstrijden Leiden Beste 18 zwemmers 
18 februari DAW limietwedstrijd lange baan Alkmaar  
24 februari DZ&PC limietwedstrijd lange baan Drachten  
25 februari DES Voorjaarslimietwedstrijd Den Haag  
26 febr.-2 maart Trainingsweek lange baan Alkmaar/DH aanschrijving verstuurd 

 
Nieuwe leden 
Hiba Essataa (minioren 2) 
 
 
We wensen je veel plezier en succes bij Zeemacht!   
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Nieuws 
Van het bestuur & technische commissie 
 
Trainingen in de kerstvakantie 
De training op 1 januari (nieuwjaarsdag) komt te vervallen. Op de andere dagen gaan alle 
trainingen, inclusief de vroege ochtendtrainingen, gewoon door. 
 
Hulp bij wedstrijden 
Op 11 Februari organiseren wij deel 3 van het Minioren-Junioren Circuit in ons eigen bad. 
Hier kunnen wij wel  hulp gebruiken van ouders voor kaartjeslopen, catering, op- en afbouw 
bad, etc. Laat het even weten via een mail aan de TC (tcmsvzeemacht@ziggo.nl). 

Van de trainers 
Oproep hulptrainers 
Onze trainersgroep is klein en we hebben moeite voor alle uren trainers 
te vinden. Vooral op de dinsdagmiddag begint dit nijpend te worden. We 
zijn dan ook op zoek naar een ouder die een van de trainers op die dag wil 
assisteren. Je hoeft geen enkele ervaring te hebben, alleen veel 
enthousiasme! Meld je aan bij wedstrijdzwemmen@zeemacht.nl. 
 
Uitslag techniekwedstrijd rugslag 
Op zaterdagochtend 9 december werd onder de strenge toezicht van de trainers de rugslag 
techniekwedstrijd gezwommen. De trainers waren zeer verheugd om de vorderingen bij 
iedereen te zien en er konden veel diploma’s worden uitgereikt. Alle zwemmers 
gefeliciteerd! 
 
Zilver 
Nikki Hofland  Emma Marsman 
Guus den Hartog  Cas Houtman 
Talitha Holtjer  Jurre van Boheemen 
Christoph Smit 
   
Goud 
Jasper den Hartog  Natasja Pranger 
Richella Hageman  Christa Lokkerbol 
Lucas Schipper  Basma Essataa 
Eric van Heezick  Danny van Geffen 
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Nederlands Record en medailles voor Amber bij ONK 
Nadat ze het Nederlands Record op de 400 
vrij in haar bezit had gekregen heeft Amber 
nu ook het Nederlands Record op de 800 vrij 
in handen. Bij het ONK in Hoofddorp brak ze 
het 13 jaar oude record van Magda Toeters 
met maar liefst 17 seconden! Naast deze 
fantastisch NR won zij de zilveren medaille 
op de 400 vrij en brons op de 100 vrij.   
 
Uitreiking prestatiemedailles KNZB  
Zoals gemeld in het vorig Waterspetje hebben Emma, Collin en Michael de bronzen 
prestatiemedaille van de KNZB gekregen. Op de maandagavondtraining reikte 
afdelingsvoorzitter Gini de medailles uit aan de zwemmers. 

 
Banner onthuld voor Nederlands Record Amber 
Op 29 Oktober zwom Amber een 
Nederlands record op de 400 vrij 
in ons eigen thuisbad het 
Heersdiep. Als aandenken voor 
deze bijzondere gebeurtenis 
heeft afdelingsvoorzitter Gini 
voor aanvang van de 
maandagtraining een speciale 
banner onthuld. Deze banner zal 
dit seizoen in ons zwembad 
blijven staan. Nogmaals 
gefeliciteerd Amber! 
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Christoph bij open paralympische training 
Onze nieuwste lid Christoph was bij het NJJK in Eindhoven aanwezig om aan de open 
paralympische training mee te doen. Eerst keek hij naar een deel van het NJJK en daarna 
ging hij een uur lang trainen met de paralympische bondscoaches. Na afloop was er een 
meet&greet met paralympisch kampioen Michael Schoenmaker! Intussen heeft Christoph 
zijn classificatiekeuring ondergaan bij het ONK in Hoofddorp en kan hij nu gezellig met ons 
meedoen met de wedstrijden. 
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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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Pietentraining op 2 december 
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Wedstrijdverslagen 

 
 
Minioren-Junioren deel 2 in Purmerend 
In Purmerend werd het tweede deel van het 
Minioren-Junioren Circuit gezwommen. In totaal 
wisten de zwemmers maar liefst 16 medailles 
binnen te halen.  
 
Bij de meisjes zwom Pascale naar de eerste 
plaats op de 200 wissel en Ceylin werd bij deze 
afstand tweede. Op de 50 vrij won Ceylin goud. 
Lieke eindigde als tweede bij zowel de 100  
school als de 50 vlinder. Op de zware 100 vlinder 
zwom Libhin naar de tweede plek en ze eindigde 
als derde bij de 100 vrij.  
 

Bij de jongens zwom Jip op de 
100 school naar het goud. Op 
de 100 wissel en 50 vlinder 
eindigde hij als tw  eede. Mees 
won zilver op de 100 school 
en de 100 wissel en eindigde 
als derde bij de 50 vlinder. 
Liam won het brons op de 50 
vlinder.  Op de 100 vlinder zwom Mike  naar de tweede plek. Tenslotte 
zwom de jongensestafette bestaande uit Marco, Mees, Jip en Liam naar 
het zilver op de 4x 50 wissel. 

 
NJJK korte baan in Eindhoven 
Van donderdag 26 tot en met zondag 29 Januari werden in Eindhoven de Nederlandse 
Kampioenschappen voor Jeugd en Junioren op de korte baan gehouden. Bij deze wedstrijd 
staan alle Nederlandse topjeugdzwemmers aan de start en er gelden zware limieten om 
aan deze wedstrijd te mogen meedoen. Voor MSV Zeemacht hadden vier zwemmers zich 
gekwalificeerd.  
 
Michael was bijzonder succesvol op de sprintnummers. Zowel op de 50 vrij (PR -0. 3 sec) als 
op de 50 rug (PR -0.5 sec) snelde hij naar het brons in een nieuw persoonlijk record. Op de 

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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100 en 200 rug werd hij achtste (PR -1.5 sec) en op de 100 vrij eindigde hij als elfde. Op de 
200 wissel werd hij 17e (PR) en op de 200 vrij eindigde hij op plaats 23. Emma scoorde drie 
top 10 noteringen en een aantal persoonlijke records. Zij werd vijfde op de 200 vrij (PR -1 
sec) en zesde op de 200 rug (PR -1 sec) in nieuw PRs en zevende op de 400 vrij. Op de 100 
vrij werd zij elfde en op 50 vrij dertiende in een nieuw persoonlijk record (-0.02 sec). 
 
Collin behaalde zijn hoogste notering op de zware 400 wissel waar hij zeventiende werd in 
een nieuw persoonlijk record (-5 sec). Hij eindigde op plaats 20 bij de 200 rug,  plaats 25  bij 
de 400 vrij, plaats 29 op de 200 wissel en plaats 32 bij de 200 vrij (PR -1 sec). Tenslotte 
finishte Boyd op plaats 30 bij de 200 rug. 

 
 
ONK korte baan in Hoofddorp 
Bij het ONK in Hoofddorp kwamen Amber en Christiaan in actie. Christiaan zwom op de 
eerste dag zijn enige afstand, de 50 vlinder, waar hij als vijftigste eindigde. Amber zwom op 
de eerste dag de 50 rug (PR -0.2 sec), waar ze als vierde eindigde, en de 200 vrij waar ze 
vijfde werd. Op dag 2 was het fantastische Nederlands Record op de 800 vrij. Op de 100 vrij 
won ze het brons en op de 100 rug (PR -1 sec) werd ze vierde. Op de laatste dag won ze het 
zilver op de 400 vrij, werd ze vierde op de 100 school en achtste op de 50 vrij. 
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Verjaardagskalender 
 
4 januari Kyra Wesemann 

5 januari Erwin van Boheemen 

6 januari Jet Kleine 

10 januari Thijmen van Boheemen 

16 janauri Nami vd Ruit 

20 januari Boyd Wijkman 

22 januari Basma Essataa 

23 januari Cas Houtman 
 
Deadline volgende Waterspetjes 
1 Februari 2018 

2 Maart 2018 

30 Maart 2018  

 
 

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 6 verschillen! 
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