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April 2018 
Wedstrijdagenda 
Datum Wedstrijd Zwembad Bijzonderheden 
April    
1 april Paastoernooi Haarlem Aanschrijving verstuurd 
8 april Zuyderzee Masters Circuit, deel 8 Alkmaar Aanschrijving verstuurd 
6 april NJK 800/1500 lb Den Haag Aanschrijving verstuurd 
6-8 april Swimcup The Hague Den Haag Limieten 
13-15 april Swimcup Eindhoven Eindhoven Limieten 
15 april DAW limietwedstrijd lange baan Alkmaar Aanschrijving verstuurd 
22 april LAC wedstrijd Orca Leeuwarden  
    
Mei    
3-6 mei ONMK lb (Masters) Den Haag  
12-13 mei DAW limietwedstrijd lange baan Alkmaar  
12-13 mei Challenger Dordrecht  
19-21 mei Pinkstertoernooi Purmerend  
27 mei Zuyderzee Masters Circuit, deel 9 Grootebroek  
26-27 mei Regio Kampioenschappen lb Amersfoort Limieten 

 
 

Nieuwe leden 
Derek Valkenier (master) 
 
We wensen je veel plezier en succes bij Zeemacht!   
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Nieuws 
Van de trainers 
Uitslag techniekwedstrijd rugslag 
Op zaterdag 10 maart werd de techniekwedstrijd voor de rugslag 
gehouden. Onder de strenge toezicht van de trainers zwom iedereen zo 
mooi en netjes mogelijk de rugslagoefeningen. Gelukkig ging dit bij velen 
goed en konden wij weer veel diploma’s uitreiken. De volgende 
zwemmers hebben hun rugslagdiploma gehaald: 
 
Brons 
Hiba Essataa  Nami van de Ruit 
Sarah van der Kraats 
 
Zilver    Goud 
Erick van Heezick  Basma Essataa 
Guus den Hartog  Emma Marsman 
Talitha Holtjer  Danny van Geffen 
Jurre van Boheemen Jasper den Hartog 
Nikki Hofland  Natasja Pranger 
    Jids Kersbergen 
    Christa Lokkerbol 
 
Miniorenfinales 
De laatste circuitwedstrijd voor de minioren is gezwommen dus de ranglijsten voor de 
verschillende miniorenafstanden van onze regio zijn nu bekend. De top 21 van de ranglijst 
mogen deelnemen aan de miniorenfinales die op 9 en 10 juni in Zaandam zullen worden 
gezwommen. De volgende zwemmers hebben zich (onder voorbehoud) gekwalificeerd: 
 
Lieke Schuijl: 100 rug, 100 school, 50 vlinder, 100 vrij en 100 wissel 
Pascale Goed: 100 rug, 100 school, 50 vlinder, 100 vrij en 200 wissel 
Natasja Pranger: 100 rug, 100 school, 50 vlinder, 100 vrij 
Ceylin Heemskerk: 100 school, 50 vlinder, 100 vrij, 200 wissel 
Libhin Boon: 100 rug, 100 school, 100 vlinder, 100 vrij, 400 vrij, 200 wissel 
Femke Paus: 100 rug, 100 school, 100 vrij, 400 vrij, 200 wissel 
Lyndsey vd Wal: 100 rug, 100 school, 100 vrij, 200 wissel 
Jurre van Boheemen: 100 rug, 100 vrij, 100 wissel 
Thijmen van Boheemen: 100 rug, 100 school, 50 vlinder, 100 vrij 
Mike Kloth: 100 rug, 100 school, 100 vlinder, 100 vrij, 400 vrij, 200 wissel 
 
Van harte gefeliciteerd met jullie kwalificatie en alvast heel veel succes toegewenst! 
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Geslaagde official 
Bij het laatste deel van het Junioren Jeugd Circuit is Ria Duursema positief beoordeeld voor 
tijdwaarnemer 4. Van harte gefeliciteerd en nog veel plezier bij het functioneren! Het lange 
zitten op de tribune zat ? Wil je zelf ook eens bij de wedstrijd betrokken zijn als official? In 
Oktober is er weer een cursus. Meldt je alvast aan bij wedstrijdzwemmen@zeemacht.nl. 
 
Trainingsweek lange baan 
In de voorjaarsvakantie hebben acht 
zwemmers, Jip, Marco, Collin, Mees, 
Emma, Imme, Raphaella en Nicole een 
trainingsweek lange baan gedaan. 
Helaas werd Marco op de eerste dag 
ziek maar kon gelukkig nog wel aan een 
deel van de activiteiten meedoen tijdens 
de rest van de week. Daarnaast sloot 
Jordi aan bij de droogtrainingen en deed 
Suzanne mee bij de lange baan 
trainingen in Alkmaar. Op dag 1 werd de 
eerste training op de 50 meter baan in Alkmaar gedaan. Een rustige training omdat de dag 
ervoor een wedstrijd was gezwommen, maar omdat het wel twee  uur lang was en op een 
50 meter baan (dus minder rustpunten) toch best pittig. Na afloop werd er met 
chocolademelk, breakers, sultana’s en bananen de eiwitten en koolhydraten weer 
aangevuld. ’s Avonds was er nog de reguliere maandagavondtraining in het Heersdiep met 
de voorafgaande droogtraining. Op dag 2 was er een uur lang droogtraining, bedacht en op 
muziek van Tessa, gegeven in de judozaal van sporthal de Brug. Na deze best pittige training 
werd er een gezellige lunch met heerlijke pannenkoeken genuttigd in de kantine. ’s Avonds 
was het tijd voor wat ontspanning met bowlen en gourmetten waarbij Jordi, Tessa, en 
Suzanne gezellig aansloten. We hadden duidelijk wat talentvolle en, ahum, niet zo 
talentvolle bowlers in onze gezelschap! Het gourmet liet iedereen zich heerlijk smaken.  
 

De volgende ochtend ging de wekker alweer 
voor de volgende lange baan training in  
Alkmaar die door niemand minder dan 
Olympische zwemmer en TC coach Saskia de 
Jonge werd gegeven. Zij gaf een hele leuke 
training met nieuwe oefeningen, camera 
opnames en heel veel tips! Een mooie 
ervaring voor onze zwemmers. Na afloop van 
de training werden de tussendoortjes weer 
met smaak gegeten. Daarna gingen wij bij de 
trainers nog wat presentaties bekijken over 
de start en trainingsvormen en lunchen met 

een heerlijke kop soep. Na de lunch gingen wij naar Classic Gym voor een uurtje 
circuittraining door de personal trainer van Amber. Zij gaf ook voorlichting over hoe je met 

mailto:wedstrijdzwemmen@zeemacht.nl
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foamrollen de pijnlijk verkleefde punten in je spieren kunt masseren. Heel leerzaam! 
Tenslotte stond er voor een paar zwemmers ook nog eens een avondzwemtraining op het 
programma.  
 
 Op de vierde dag was er weer een droogtraining in sporthal de 
Brug gevolgd door een lekkere lunch met knakworsten. ’s 
Avonds was er een best pittige avondtraining in ons eigen 
Heersdiep. Op de vierde dag, de vrijdag, was in de ochtend nog 
een laatste lange baan training in Alkmaar. Dit was ook meteen 
de zwaarste training met lange extensief en intensief setjes: In 
totaal werd er meer dan 5 kilometer gezwommen! Het was 
duidelijk dat sommige het zwaar hadden na een lange week. 
Toch was iedereen weer present op de droog- en zwemtraining 
van vrijdagvond in het Heersdiep. Soms piepend en krakend 
maar de training werd heel netjes gedaan. Tenslotte waren er 
voor een paar zwemmers nog een zaterdagochtendtraining 
waarmee de trainingsweek werd afgesloten.  
 

Er was de hele week hard getraind dus de vraag was 
of er tijdens de wedstrijd op zondag, de Speedo 
Challenge in Amsterdam, nog wel PRs zouden worden 
gezwommen. Nou, dat was dus geen enkele 
probleem! De PRs vlogen ons om de oren en het werd 
duidelijk dat er veel profijt was getrokken van de extra 
trainingsuren op de lange baan. Een prachtige einde 
van de trainingsweek die in een fantastische sfeer is 
verlopen waarbij er serieus werd getraind maar ook, 
en vooral, veel lol met elkaar werd gemaakt. Dank aan 
de ‘lunchmoeders’ Ineke vd Wulp en Ria Duursema en 

vooral chauffeur en ‘manus van alles’ Ruud Nelissen die de hele week meehielp. 
 
Swimcup en NJK lange afstanden 
De eerste lange baan kampioenschappen komen er al weer aan en daaraan zullen drie 
zwemmers van MSV Zeemacht meedoen. Amber zal bij de Swimcup in Den Haag (6-8 April) 
en Eindhoven (13-15 April) uitkomen voor de nationale paralympische ploeg en proberen 
zich te kwalificeren voor het Europees 
Kampioenschap. Emma en Collin zullen 
op de Nederlandse Junioren 
Kampioenschappen lange afstanden 
uitkomen, die op 6 April in Den Haag 
worden gehouden. Hun resultaten zijn 
te volgen op livetiming.knzb.nl. Alle 
drie veel succes toegewenst!   
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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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Trainingsweek lange baan 
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Wedstrijdverslagen 

 
 
Paraswimming World Cup in Kopenhagen 
Bij de World Cup in Kopenhagen werd Amber van der Kruk internationaal gekeurd 
waardoor zij nu op internationale kampioenschappen mag uitkomen. Haar eerste 
tussenstation op weg naar kwalificaties voor deze kampioenschappen was het eerste deel 
van de Para Swimming World Series in Kopenhagen waar een groot deel van de 
Paralympische wereldtop aanwezig was.  Amber liet zich meteen zien in dit internationale 
geweld met driemaal een 2e plaats en viermaal een 3e plaats in haar paralympische klasse 
en een overall finaleplaats op de 200 meter vrije slag. Ze zwom persoonlijke records op de 
100 meter vrije slag, 400 meter vrije slag en 50 meter rugslag. 

 
  
Speedo Challenge in Amsterdam 
Bij de Speedo Challenge werden de vruchten geplukt van de extra trainingen in de 
voorjaarsvakantie want er werden veel PRs gezwommen. Mees zwom PRs op de 100 vrij (-
0.5 sec), 100 rug (-1 sec) en de 100 school (-5 sec). Ook Nicole zwom 3 PRs: op de 100 vrij (-
0.3 sec), 100 rug (-1 sec) en de 100 school (-6 sec). Raphaella deed hier niet voor onder met 
PRs op de 100 vrij (-3 sec), 100 rug (-7 sec) en 200 wissel (-8 sec). Emma zwom een PR op de 
200 wissel (-6 sec) en Kyra op de 100 school (-2 sec). Collin haalde PRs op de 400 vrij (-7 sec) 
en de 200 rug (-8 sec). Liam was goed op dreef met PRs op de 100 vrij (-5 sec), 200 vrij (-23 
sec!) en 100 school (-3 sec). Tenslotte zwom Kay een PR op de 100 rug (-3 sec). 

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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Swimkick-Minioren Circuit in Alkmaar 
In Alkmaar was het laatste deel van de Swimkick-Minioren Circuit. Sara maakte bij deze 
wedstrijd haar debuut voor MSV Zeemacht. Er werd heel goed gezwommen met veel 
medailles en persoonlijke records. 
 
Bij de swimkicknummers was er tweemaal goud voor zowel Nikki als Jurre. Zilver was er 
voor debutante Sara. Bij de minioren was er goud voor Lieke op de 100 school. Pascale won 
tweemaal zilver terwijl Libhin zilver won op de 100 vlinder. Bij deze afstand zwom Libhin 
een persoonlijk record (-3 sec) die onder de inschrijflimiet is voor de Jaargangfinale, het 
officieuze Nederlands kampioenschap voor minioren. Brons was er voor Ceylin op de 200 
meter wisselslag. 
 
Er werd ook weer een fors aantal persoonlijk records gezwommen. Lyndsey haalde 7 
seconden van haar 100 meter vrije slag PR af en Femke 2 seconden. Danny zwom 2 
seconden van zijn 50 meter schoolslag PR af en 0.1 seconden van zijn 50 vrij PR. Lieke  
zwom liefst 8 seconden van haar 100 school PR af en 5 seconden van haar 50 vlinder PR. 
Ceylin en Pascale haalde 3 seconden af van hun persoonlijk record op de 200 meter 
wisselslag en Pascale zwom ook nog 0.5 seconde van haar 50 vrij PR af.  

 
 
Deel 4 KNZB zwemcompetitie in Purmerend 
Bij het laatste deel van de KNZB zwemcompetitie ontbraken door blessures een paar van 
onze snelle zwemmers waardoor het lastig zou zijn om goed te scoren. Maar toen bleek bij 
de wedstrijd hoe sterk wij in de breedte zijn geworden als zwemteam. Iedereen zwom de 
longen uit zijn lijf en aan het einde waren er meer dan 40 PRs gezwommen waaronder een 
aantal forse. Hierdoor scoorde wij toch nog goed deze ronde en bleven zelfs in de top 10 
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van de landelijke B-klasse. Een echte topprestatie en de hoogste notering sinds vele jaren 
voor onze vereniging!  
 
Zoals gezegd werden er vele persoonlijke records 
gezwommen. Bij de heren zwom Liam Boon PRs op de 
200 vrij (-6 sec) en 100 school (-1 sec) en Malika zwom 
op de 200 vrij een PR van 2 seconden. Jip behaalde veel 
punten want hij zwom dikke PRs op de 200 vrij (-15 
seconden) en de 100 school (-6 sec). Esra wist een PR 
te zwemmen op de 50 vrij (-0.2 sec) evenals Amber (-
0.2 sec) die ook een dikke PR op de 200 rug zwom (-8 
sec). Mees dook voor het eerst onder de magische 1 minuut grens op de 100 vrij (-1 sec) en 
zwom een PR op de 50 vrij (-0.8 sec). Nicole had PRs op zowel de 200 vrij (-1 sec) als de 100 
school (-0.5 sec). Raphaella haalde maar liefst 9 seconden af van haar 200 school PR.  
 
Op de 100 school zwom Emma een dikke PR (-6 sec) terwij Collin PRs zwom op de 200 vrij (-
1 sec), 100 vrij (-0.5 sec) en 200 rug (-1 sec). Op de 100 vrij was er een PR voor Imme (-0.5 
sec) die ook een PR zwom op de 200 rug (-2 sec). Kyra behaalde PRs op de 100 rug (-0.5 sec) 
en de 200 school (-1 sec). Ook Liam Wesemann zwom dikke PRs: op de 100 rug (-5 sec) en 
de 200 school (-2 sec). Op de 200 school was er ook een PR voor Lucas (-5 sec) en op de 100 
rug voor Kay (-4 sec). Ook Marco zwom een PR op de 100 rug (-0.3 sec). Bij de minioren 
waren er op de 50 vlinder PRs voor Pascale (-1 sec), Libhin (-1 sec),Mike (-3.5 sec), Femke (-
4.5 sec)en Natasja (-1 sec). Op de 100 vrij zwommen Mike (-4 sec),  Natasja (-4 sec) en 
Femke (-2 sec) PRs. 
 
Junioren-Jeugd Circuit in Alkmaar 
In Alkmaar werd het laatste deel van het Junioren-Jeugd Circuit gezwommen. Wederom 
konden de zwemmers zich in het begin kwalificeren voor de finales die aan het eind van het 
programma werden gezwommen. Er slaagde zeven Zeemacht zwemmers er in om de 
finales te halen en die waren goed voor drie medailles. Collin won goud 
op de 200  wissel en in de voorronde zwom hij op 400 wissel de limiet 
voor het NJJK. Liam Boon zwom naar het brons in de 100 vrij finale en is 
met zijn tijd nog twee seconden verwijdert van de NJJK limiet. Kyra zwom 
ook naar het brons maar dan in de finale op de 100 school. 
Finaleplaatsen waren er verder voor Imme, Jip, Raphaella en Nicole. Bij 
de 50 meter nummers was er nog goud voor Collin (rug) en goud voor Jip 
(vlinder) en brons voor Liam Boon (vlinder). 
 
Er werden tijdens de wedstrijd meer dan 25 PRs gezwommen. Op de 200 school PRs voor 
Imme (-4 sec tov korte baan tijd), Kyra (-10 sec) en Raphaella (-20 sec!). Op de 200 vrij 
zwommen Mees (-7 sec), Liam Boon (-3 sec), Marco (-1 sec), en Liam Weseman (-0.5 sec) 
PRs en op de 100 school waren er PRs voor Imme (-3 sec), Kyra (-3.5 sec) en Raphaella (-2 
sec). Bij de 100 vrij zwom Liam Boon (-2 sec), Jip Duursema (-16 sec!) persoonlijke records. 
Op de 100 rug werden persoonlijke records gezwommen door Liam Wesemann (-2 sec) en 



 
 

               Nieuwsbrief MSV Zeemacht Wedstrijdzwemmen 

Mathijn Brink.  Ook op de korte 50 meter sprints konden er veel PRs worden genoteerd. Op 
de 50 rug voor Matthijn (-0.5 sec) en Collin (-2.5 sec) en op de 50 vlinder voor Jip (-4 sec), 
Mees (-4 sec), en Kay (-1 sec). Mooi gepresteerd weer! 
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Verjaardagskalender 
 
2 april Christiaan Zwaal 

3 april Lyndsey vd Wal 

17 april Lieke Schuijl 

18 april Emma Marsman 

 

Deadline volgende Waterspetjes 
27 april 2018 

1 juni 2018 

6 juli 2018 (laatste van het seizoen)  

 
 

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

mailto:ellenstefan@quicknet.nl


 
 

               Nieuwsbrief MSV Zeemacht Wedstrijdzwemmen 

Paasrebus (©Sylvia de Nijs) 
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