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Maart 2018 
Wedstrijdagenda 
Datum Wedstrijd Zwembad Bijzonderheden 
Maart    
4 maart Speedo Challenge Amsterdam aanschrijving verstuurd 
11 maart Swimkick-Minioren circuit, deel 3 Alkmaar aanschrijving verstuurd 
18 maart Nationale Zwemcompetitie, deel 4 Purmerend aanschrijving verstuurd 
25 maart Junioren-Jeugd circuit, deel 4 Alkmaar aanschrijving verstuurd 
25 maart Zuyderzee Masters Circuit, deel 7 Amersfoort  
    
April    
8 april Zuyderzee Masters Circuit, deel 8 Alkmaar  
6 april NJK 800/1500 lange baan Den Haag  
6-8 april Swimcup The Hague Den Haag  
13-15 april Swimcup Eindhoven Eindhoven  
15 april DAW limietwedstrijd lange baan Alkmaar  
22 april LAC wedstrijd Orca Leeuwarden  
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Nieuws 
Open Nederlandse Masters Kampioenschappen 
Per ongeluk is bij het vorige Waterspetje het verslag van Gini over het ONMK weggevallen. 
Hierbij alsnog haar verslag van deze succesvolle kampioenschappen. 
 
Op stap met de Masters 
In het weekend van 19 t/m 21 januari waren de Open Nederlandse Master 
kampioenschappen korte baan (ONMK) in Terneuzen. Een vijftal zwemmers van onze 
vereniging deed hieraan mee, te weten: Annette, Tessa, Suzanne, Christiaan en Jordi. 
Op donderdag 18 januari begon de lange tocht naar Terneuzen voor Annette, Christiaan en 
Jordi. Het was de dag van de heftige storm in Nederland en op de weg was dat te merken. 
Ze waren blij dat ze aangekomen waren bij hun hotel. Het leuke was dat de eerste die Jordi 
en Christiaan zagen in het hotel Annette was. Ja, joh, die zwemmers van Zeemacht, die 
kunnen gewoon niet zonder elkaar. 
 
Ook de familie Mosch was op donderdagavond vertrokken 
richting Terneuzen, maar die hadden een hotel geboekt in 
Pernis om de dag erna door te rijden naar Terneuzen. 
Eigenlijk zouden ze pas op vrijdagochtend gaan rijden maar 
gezien het barre weer en het feit dat je op vrijdagochtend 
dan zo de files in zou rijden bij Amsterdam en Rotterdam, 
leek het beter om een hotelletje te regelen nabij 
Rotterdam. Het is jammer dat ik het niet kan neerschrijven 
maar bij het inchecken in het hotel werd mij in het 
Rotterdams even weergegeven hoe zij de storm hadden 
ervaren en overleefd.  
 
De dag erna vertrok de familie rond 9 uur richting 
Terneuzen alwaar ze op de weg naar het zwembad Jordi en 
Christiaan tegenkwamen. Annette was al in het zwembad waar het lekker druk was en onze 
zwemmers met moeite een ruimte konden vinden om hun spullen neer te zetten. De 
supporters (Jos en Gini) gingen eerst maar een bakje koffie drinken in de kantine. Voor 
degene die er nog nooit geweest is in Terneuzen, de kantine is boven en er staan lange 
tafels waar je met z’n achten aan kan zitten. 3 van die tafels staan voor een raam waardoor 
je zo in het zwembad kan kijken. Jullie begrijpen het al, daar bleven we mooi zitten en onze 
zwemmers kwamen er gezellig bij zitten. Eigenlijk top plaatsen. Geen vervelend houten 
bankje of plastic stoeltje, maar stoelen met kussens en een heerlijke tafel om van alles op 
te leggen.  
 
Annette zwom op de 100 meter rugslag naar het eerste eremetaal van het weekend. Een 
mooie bronzen plak. Christiaan vlinderde naar het goud op de 50 meter vlinderslag. Op de 
100 meter vrije slag behaalde de debutant van het gezelschap Jordi brons. Tessa zwom naar 
de vijfde plaats op deze afstand. Op de 200 meter wisselslag zwom Christiaan naar het 
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zilver en Jordi behaalde wederom een bronzen medaille. En toen was de 4 x 200 meter vrije 
slag estafette aan de beurt. De spanning steeg. Er waren al hele berekeningen gemaakt en 
een strijdplan. Ze gingen voor het Nederlandse record en voor het goud. Maar ja, De Water 
Kippen uit Barneveld (DWK) gooide roet in het eten. De hele dag hadden die een beetje 
verstoppertje gespeeld door op hun individuele afstanden minder te presteren en ze 
hadden ook de startvolgorde nog omgegooid van de estafette. Tja, dan verlies je goud 
ondanks het feit dat je onder het Nederlands record zwemt als ploeg. Enigszins 
teleurgesteld verliet de ploeg het zwembad. Dag 1 zat erop. 
 

Op zaterdag was Annette al vroeg naar het zwembad 
gegaan en had meteen ‘onze stamtafel’ in de kantine in 
beslag genomen. Ze had op alle stoelen een shirt of tas 
gezet en zo konden we weer prima zitten. Haar 
inspanning om de tafel werd beloond met een bronzen 
plak op de 50 meter rugslag. Alhoewel ze daarvoor wel 
hard moest doorzwemmen. Christiaan pakte een mooie 
zilveren plak op de 100 meter wisselslag en Jordi mistte 
net de bronzen medaille op de 200 meter vrije slag 
terwijl Tessa op die afstand naar een hele mooie 5e 
plaats zwom. De dag werd afgesloten met de 4 x 50 
meter wisselslag estafette. Ze waren als vierde geplaatst 
en gingen voor een clubrecord. Wat ook gezwommen 
werd en… wonnen het brons. Dat moest gevierd worden! 
Op naar restaurant Het Gerecht in Terneuzen. Na een 

klein voorafje, brood met kruidenboter kwamen de biefstukken en visschotels op tafel. En 
natuurlijk moet zo’n maaltijd afgesloten worden met een toetje! Rond kwart voor 10 werd 
het restaurant verlaten. Annette, Christiaan en Jordi naar hun hotel en de familie Mosch 
naar hun chalet in Baarland. Dat was nog even een 40 minuten rijden (klein foutje bij het 
boeken gemaakt) Hun chalet stond op een camping en ze waren één van de weinige 
aanwezigen. Want ja, wie gaat er nou in januari in een 
chalet zitten op een camping. Daar aangekomen netjes 
de code ingetoetst om de slagboom te openen. En nog 
een keer. ‘Heb je wel de goede code?’ ‘Jaaaah!’ was 
het antwoord. ‘Rij eens een stukje achteruit.’ Hmmm, 
openstelling tussen 7.00 en 22.00 uur. Dus auto 
neergezet op parkeerplaats aan de overkant van de 
weg en bepakt en bezakt door de miezerregen en kou 
over de zeer slecht verlichtte camping naar het chalet. 
Daar word je niet vrolijk van.  
De zondag begon koud. Het had gevroren en knerpend 
liepen we naar de auto. Die had Jos al gehaald vanaf 
de parkeerplaats want dat hele stuk lopen om de 
spullen weer in te pakken in de auto was natuurlijk 
geen optie. 
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In het zwembad weer ons vertrouwde stekkie. Vandaag kwamen er meer supporters 
namelijk, Wessel de vriend van Tessa en Andrea en Walter. Ook zei vonden dat wij een vijf 
sterrenplek hadden in het zwembad. Annette begon met de 200 meter rugslag en werd 
hierop vijfde. Tessa en Suzanne werden met mooie tijden zesde en negende in hun 
categorie en waren daar tevreden mee. Minder tevreden was Tessa met haar tijd op de 50 
meter vrije slag waarop ze zevende werd. ‘Hoe dan?’ was haar vraag, gezien haar tijd de 
dag ervoor op de estafette. Jordi zwom op de 50 meter schoolslag naar de achtste plek. Op 
de 100 meter vlinderslag werd hij zesde terwijl Christiaan naar het zilver zwom. De dag en 
het kampioenschap werd afgesloten met de 4 x 50 vrije slag estafette. Wederom zwom de 
ploeg een clubrecord en behaalde een hele mooie bronzen medaille. Hoppa! De thuisreis 
kon beginnen, maar eerst nog even eten bij de McDonalds om de hoek.  
 
Het waren lange dagen in het zwembad maar wat hebben we genoten van de zwemmers 
van Zeemacht. Het ONMK lange baan is in Den Haag in mei. Iets om naar uit te kijken! 
 
Gini 
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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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Minioren-Junioren in Den Helder  
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Wedstrijdverslagen 

 
 
Deel 3 KNZB zwemcompetitie in Purmerend 
Al vlot op deel 2 van de competitie kwam deel 3. Na deel 2 stonden wij verrassend op de 
vijfde plek. Dat zou lastig worden om te handhaven omdat door het ontbreken van enkele 
zwemmers wij deze ronden minder punten dan mogelijk zouden halen. Toch wist de ploeg 
nog goed te scoren en wij zakten daardoor maar 2 plekken op een nog steeds mooie 
zevende plaats. 
 
De score viel mede positief uit doordat er een fors aantal persoonlijke records gezwommen. 
Op de 200 school waren er persoonlijke records voor Michael (-19 sec), Jip (-8 sec), 
Christiaan (-2 sec) en Liam Boon (-25 sec). Ook op de 100 rug waren er dikke PRs voor Jip (-7 
sec) en Liam (-8 sec) en op de 200 rug voor Jordi (-0.2 sec) en Christiaan (-3 sec).  Liam 
Wesemann (-0.5 sec), Boyd (-4 sec) en Mees (-3 sec) zwommen PRs op de 200  wissel. Liam 
behaalde op de 100 vrij ook een PR (-0.5 sec). Op de 100 vlinder was er een PR nog voor 
Boyd (-5 sec). 
 
Bij de dames haalde Emma een fors aantal seconden (-7 sec) van haar 200 school besttijd 
af. Op de 100 vrij zwommen Raphaella (-0.5 sec) en Imme (-0.5 sec) persoonlijke records. 
Esra (-3 sec) en Nicole (-1 sec) waren op de 100 rug succesvol met PRs. Bij de minioren 
waren er vooral persoonlijke records op de 50  rug met PRs voor Libhin (-1 sec), Pascale (-
2.5 sec), Ceylin (-1.5 sec), Mike (-0.5 sec), Femk (-3 sec) en op de 100 school een dikke PR 
voor Lucas (-11 sec) en Lyndsey (-1.5 sec). Tenslotte zwommen de 4x200 vrij 
damesestafette een nieuw clubrecord! 
 
Minioren-Junioren Circuit in Den Helder 
Een Circuit wedstrijd in onze eigen bad: dat komt niet 
vaak voor. Vandaar dat de trainers iedereen had 
aangeschreven om aan deze wedstrijd mee te doen en 
wij waren dan ook sterk vertegenwoordigt met 30 
zwemmers. Dat was dan ook te zien in de 
medailleoogst: 6 goud, 7 zilver en 8 brons.  
 
Bij de jongste minioren meisjes zwom Liekel naar het 
brons op de 100 vrij en zilver  op de 100 wissel. Pascale 
won goud op de 100 vrij en op dezelfde afstand won 
Ceylin het zilver. Libhin won brons op zowel de 200 

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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wissel als de 100 rug.  Nicole zwom bij de jongste junioren naar het brons op zowel de 50 
vrij als de 100 vlinder. Emma won bij de oudere junioren goud op de 50 vrij en de 50 rug.  
 
Bij de jongste minioren jongens behaalde Jurre brons op de 100 wissel. Broer Thijmen 
behaalde brons op de 100 rug. Bij de jongste junioren won Michael goud op zowel de 50 
rug, 50 vrij en 100 vlinder. Collin werd bij diezelfde afstanden telkens tweede, goed voor 
zilver. Jip won brons bij de 50 rug. Bij de oudere junioren won Mees zilver op zowel de 50 
vrij als de 50 rug. 
 
Bij deze wedstrijd werden ook 
weer vele persoonlijke records 
verbeterd, maar liefst 48 in 
totaal. Jurre zwom PRs op de 100 
vrij (-8 sec) en 100 wissel (-8 sec), 
en Thijmen op de 100 vrij (-5 sec) 
en 100 rug (-2 sec). Libhin zwom 
een PR op de 200 wissel (-6 sec), 
Jasper op de 100 rug (-13 sec) en 
Ceylin op de 100 vrij (-3 sec). 
Mike zwom een gigantisch PR op 
de 100 rug (-21 sec) en ook een 
PR op de 200 wissel (-3 sec). Kyara was in vorm met PRs op de 100 rug (-3 sec) en 200 wissel 
(-14 sec). Ook Femke zwom PRs op deze afstanden, 3 seconden eraf van de 100 rug PR en 
16 seconden eraf op de 200 wissel. Natastja zwom PRs op de 100 vrij (-1 sec) en de 100 rug 
(-11 sec) en Lucas op de 100 vrij (-9 sec). Lieke was ook op dreef met PRs op de 100 vrij (-12 
sec) en de 100 wissel (-8 sec). Lyndsey zwom PRs op de 100 rug (-0.5 sec) en de 200 wissel (-
6 sec). 
 
Op de 50 vrij waren er PRs voor Liam Boon (-1.5 sec), Jip (-1 sec), Mees (-0.5 sec), Collin (-
0.5 sec), Liam Wesemannd (-0.5 sec), Christa (-2 sec), Esra (-2 sec), en Marco (-0.2 sec). Op 
de 50 rug PRs voor Marco (-0.5 sec), Collin (-1.5 sec), Emma (-1 sec), Christa (-7 sec), Esra (-
0.5 sec), Mees (-2 sec), en Jip (-3 sec). Op de zware 100 meter vlinder konden er PRs 
worden genoteerd voor Jip (-5 sec), Mees (-2 sec), Nicole (-2.5 sec), Emma (-1 sec), Liam 
Wesemann (-14 sec), Liam Boon (-4 sec) en Michael (-1 sec). 
 
DAW limietwedstrijd in Alkmaar 
In Alkmaar werd voor het eerst een lange baan limietwedstrijd gezwommen. De wedstrijd 
was zeer druk bezet met allerlei RTC toppers en duurde helaas ook erg lang, mede door de 
800 en 1500 meters aan het eind. Hulde aan de officials die dit zo lang moesten volhouden! 
Bij deze wedstrijd zwom Collin de NJJK lange baan limiet op de 1500 meter in een dik nieuw 
PR (-37 sec).  
 
Er werden een fors aantal tijden op de lange baan verbeterd. Liam Boon verbeterde zijn 100 
vrij PR met 0.1 sec. Jip haalde forse stukken af van zijn lange baan PRs op de 100 vrij (-15 



 
 

               Nieuwsbrief MSV Zeemacht Wedstrijdzwemmen 

sec), 100 rug (-18 sec) en 100 school (-8 sec). Amber zwom PRs op de 100 vrij (-0.5 sec) en 
200 vrij (-3 sec). Mees haalde 2.5 seconden af van zijn 100 vrij PR en 1 seconde van zijn 50 
rug PR. Nicole zwom 8 seconde van haar 100 vrij PR af en Raphaella 2 seconden van haar 
100 vrij PR. Jordi haalde 20 seconden van zijn 400 wissel PR af. Imme haalde 3 seconden 
van haar 100 vrij PR af en Michael 1 seconde van zijn 100 vrij en 200 vrij PRs. Boyd zwom 
0.1 seconde van zijn 50 rug PR af. 
 
DES lange baan limietwedstrijd in Den Haag 
In Den Haag was een tweedaagse lange baan limietwedstrijd in het mooie Hofbad. 
Zeemacht was aanwezig op de tweede dag en wederom konden er lange baan PRs worden 
genoteerd voor vele zwemmers. Jip zwom PRs op de 50 rug (- 8 sec) en de 100 rug (-2 sec). 
Mees behaalde PRs op de 50 vlinder (-10 sec!), 100 vrij (-0.5 sec) en de 200 wissel (-8 sec). 
Ook Emma zwom PRs en wel op de 50 vlinder (-2 sec), 100 vlinder (-1 sec) en de 200 rug (-1 
sec). Collin noteerde PRs op de 50 vrij (-1 sec), 100 vrij (-4 sec) ende 200 wissel (-9 sec). Kyra 
zwom een PR op de 100 vlinder (-1.5) en Liam op de 50 vrij (-1 sec), 50 rug (-2 sec) en 100 
rug (-2.5 sec). Tenslotte zwom Marco op de 50 rug een PR (-1 sec). 
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Verjaardagskalender 
 
3 maart Peter van Maurik 

5 maart Jurre van Boheemen 

13 maart Malika Brink 

19 maart Annette van Dok 

20 maart Jasper den Hartog 

21 maart Gerben Rozie 

28 maart Emma Riemers 

 

Deadline volgende Waterspetjes 
30 maart 2018 

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
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Puzzel (©Sylvia de Nijs) 
Bij welke medaille komt Swimba uit? 
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