
 
 

               Nieuwsbrief MSV Zeemacht Wedstrijdzwemmen 

Mei 2018 
Wedstrijdagenda 
Datum Wedstrijd Zwembad Bijzonderheden 
Mei    
3-6 mei ONMK lb (Masters) Den Haag Aanschrijving verstuurd 
12-13 mei DAW limietwedstrijd lange baan Alkmaar Aanschrijving verstuurd 
19-21 mei Pinkstertoernooi Purmerend Aanschrijving verstuurd 
27 mei Zuyderzee Masters Circuit, deel 9 Grootebroek  
26-27 mei Regio Kampioenschappen lb Amersfoort Limieten 
    
Juni    
2-3 juni Regio Kampioenschappen lb Amersfoort Limieten 

9-10 juni Regio Minioren Finales Zaandam Eerste 21 regio 

14-17 juni NJJK Lange Baan Eindhoven Limieten 

16-17 juni Regio B-kampioenschappen lb Alkmaar  

22-24 juni ONK Lange Baan Amersfoort Limieten 

 
Nieuwe leden 
Jelte Boonstra (minioren 3) 
Emil Fuchs (minioren 2) 
Wesley Muurmans (minioren 2) 
Ruth de Vos (minioren 1) 
Reza de Vos (minioren 5)  
Marco van Veen (masters) 
 
We wensen jullie veel plezier en succes bij Zeemacht!   
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Nieuws 
Van het bestuur & technische commissie 
 
Trainingen in de meivakantie 
Er is geen training op donderdag 10 mei vanwege Hemelvaart en maandag 21 mei vanwege 
Pinksteren. Op alle andere dagen, inclusief de meivakantie, trainen wij lekker door! 
 

Van de trainers 
Afmelden trainingen 
Regelmatig komt het nog voor dat zwemmers niet afgemeld worden voor 
trainingen. Zoals reeds eerder vermeld is badwater duur en stellen de 
trainers het op prijs dat ze weten hoeveel zwemmers zij kunnen 
verwachten in hun baan. Een kleine moeite maar een groot plezier! 
Afmelden kan bij de trainers of via wedstrijdzwemmen@zeemacht.nl. 
 
Oproep BBQ prijzen 
Wie wil mij dit jaar helpen met het verzamelen van mooie prijzen 
voor de loterij die gehouden wordt op onze jaarlijkse gezellige 
BBQ. Je kunt je opgeven bij mij: Sylvia.de.nijs@gmail.com. Dit 
wordt mijn laatste jaar. 
 
Sylvia 
 
Parade der Limieten 
Het einde van het seizoen nadert en de kampioenschappen staan voor de deur. Er zijn weer 
een hoop limieten door iedereen gehaald, ondanks dat ze allemaal een stuk scherper staan 
dan normaal. Hieronder een overzicht van de limieten. 
 
Nederlandse Junioren & Jeugd kampioenschappen lange baan 
Collin Schouten: 200 rug;  400 wissel. 
Michael vd Wal: 50,100 vrij; 100,200 rug. 
Boyd Wijkman: 50 vlinder. 
Emma Riemers: 100, 400 vrij. 
 
Regio A kampioenschappen lange baan 
Nicole Nelissen: 50, 100, 200 vrij; 50,100, 200 rug; 50,100 school; 50, 100 vlinder; 200  
   wissel. 
Emma Riemers: 50, 100, 200, 400, 800 vrij; 50, 100, 200 rug; 50, 100 vlinder; 200, 400  
   wissel. 
Anouk vd Kruk: 50, 100 vrij; 50, 100, 200 school. 
Tessa Mosch: 50 vrij; 50 vlinder. 
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Suzanne Mosch: 50 vlinder. 
Simone Anvelink: 200, 400 vrij. 
Liam Boon: 50,100,200,400 vrij; 50, 100 rug; 100 school; 50,100 vlinder; 200 wissel. 
Collin Schouten: 50, 100, 200, 400, 1500  vrij;  50, 100, 200 rug; 50,100,200 vlinder; 200, 
   400 wissel. 
Michael vd Wal: 50,100,200,400 vrij; 50,100,200 school; 50,100,200 rug; 50,100 vlinder; 
   200, 400 wissel.  
Jip Duursema: 50, 100,200 vrij; 50,100 school; 50,100 
   vlinder; 200 wissel. 
Liam Wesemann: 50, 100, 200 school. 
Kay Wijkman: 50, 100 vrij; 50, 100, 200 school. 
Mees Minneboo: 50 vrij; 50 school. 
Boyd Wijkman: 50,100,200 vrij; 50, 200 rug; 50,100 
   school; 50 vlinder. 
Jordi de Nijs: 100, 200 vrij; 50, 100, 200 vlinder. 
Christiaan Zwaal: 50, 200 vrij; 50, 100,200 vlinder. 
Amber vd Kruk (reguliere limieten): 200, 400 vrij. 
 
Deze kampioenschappen zullen in het nieuwe Amerena bad in Amersfoort worden 
gehouden. Er zullen ook B-kampioenschappen plaatsvinden in Alkmaar (weekend 16-17 
juni) maar de bepalingen hiervoor zijn nog niet bekend. 
 
Ouder-Kind training 
In de voorjaarsvakantie werd op de dinsdagmiddag een ouder-kind training gehouden. Elke 
minior mocht een van zijn ouders meenemen om aan hun te laten zien hoe moeilijk toch 
een zwemtraining is. Het werd een hele gezellige middag met eerst een half uurtje training 
en daarna een limonade met een snoepje. En toen nog even vrijspelen en springen op de 
duikplank. Top! 
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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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Podiums DWT Paastoernooi Haarlem 
  



 
 

               Nieuwsbrief MSV Zeemacht Wedstrijdzwemmen 

 



 
 

               Nieuwsbrief MSV Zeemacht Wedstrijdzwemmen 

     



 
 

               Nieuwsbrief MSV Zeemacht Wedstrijdzwemmen 

Wedstrijdverslagen 

 
 
Paastoernooi DWT in Haarlem  
In Haarlem was Zeemacht voor het eerst sinds lange tijd weer vertegenwoordigd met een 
ploeg op het Paastoernooi van DWT. Na het inzwemmen moesten alle ploegen zich 
verzamelen en kwamen ze in een optocht het zwembad binnen onder luid applaus. Ook 
werden de Nederlandse en Duitse volksliederen gespeeld omdat er twee Duitse teams 
meededen. Onze zwemmertjes wisten niet wat ze meemaakten! Er werd goed gezwommen 
met veel PRs en medailles. Nami zwom haar eerste wedstrijd voor Zeemacht en deed dit 
keurig. Er was goud en brons voor Pascale, 2x zilver voor Nikki, zilver voor Lieke en brons 
voor Eric. 
 
Zoals gezegd werden er vele persoonlijke records gezwommen. Basma zwom PRs op de 50 
rug (-2 sec) en een PR op de 50 vrij tussentijd (-3 sec). Pascale zwom een PR op de 100 vrij (-
1.5 sec) en nadert de Jaargangfinale limiet. Eric behaalde een PR op de 50 rug (-0.5 sec) en 
Lucas op de 50 rug (-3 sec) en de 50 school (-0.3 sec). Talitha zwom PRs op de 50 school (-1 
sec), 50 rug (-4 sec) en de 100 vrij (-15 sec!). Ook Emma behaalde nieuwe PRs en wel op de 
50 school (-0.2 sec), 50 rug (-1 sec), en de 50 vrij tussentijd (-0.5 sec). Natasja zwom PRs op 
de 50 rug (-1 sec) en 50 school (-0.7 sec) en Lieke op de 50 school (-1 sec) en de 50 rug (-
1.5sec). Het Paastoernooi van DWT lijkt zeker voor herhaling vatbaar! 
 

 

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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NJK lange afstanden in Den Haag 
De eerste Nederlands Kampioenschappen op 
de lange baan zijn dit seizoen de 
Nederlandse Junioren Kampioenschappen 
lange afstand die in de pauze van de 
Swimcup in Den Haag worden gezwommen. 
Helaas betekent dit wel dat, ook omdat het 
op een vrijdag werd gehouden, dit NJK 
relatief weinig publiek kent. Collin trapte af 
bij de 1500 meter junioren 2 waar maar liefst 
20 jongens zich gekwalificeerd hadden, 
veruit de drukst bezette leeftijdscategorie. 
Collin Schouten zwom zich omhoog van de 
vijftiende inschrijftijd naar een plek in de top tien en verbeterde zijn persoonlijk record met 
26 seconden. Emma kwam uit bij de 800 meter junioren 2 en zwom in een spannend duel 
naar een vijfde plek, slechts 0,3 seconde achter nummer vier. Ze verbeterde haar 
persoonlijk record met 17 seconden. Beide zwemmers hebben zich met deze tijden al 
meteen gekwalificeerd voor het NJK van 2019. 
 
Swim Cups in Den Haag en Eindhoven 
De eerste grote wedstrijd van het seizoen op de lange baan voor senioren was de Swim Cup 
in Den Haag, waarbij alle nationale zwemsterren in actie kwamen. Amber kwam uit voor de 
Nationale Paralympische Talentenselectie en was in goede vorm. Zo verbeterde ze haar tijd 
op de 200 vrij in twee stappen (serie en finale) met in totaal ruim een seconde, goed voor 
een derde plek. Zowel op de 100 vrij (zesde plaats) als de 400 vrij (tweede plaats) kwam zij 
heel dicht bij haar persoonlijke records. Ze verbeterde haar PR op de 200 wissel met acht 
seconden, goed voor een vijfde plek, en op de 50 vrij (derde plaats) dook zij voor het eerst 
onder de 30 seconden grens.  
 
De week erop was de Swim Cup in Den Haag. Amber verbeterde wederom haar PR op 200  
vrij met bijna een seconde, goed voor een vijfde plek, en was minder dan twee seconden 
verwijdert van de limiet voor het Europees Kampioenschap. Op de 50 rug verbeterde ze 
haar PR met 1.5 seconden, goed voor een vierde plek, en op de 100 vrij dook zij voor het 
eerst onder de 1.04 minuten, goed voor een zesde plek. Op de 200 wissel en 50 vrij kwam 
zij heel dicht bij haar persoonlijke records goed voor respectievelijk een achtste en vierde 
plaats. 
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Zuyderzee Master Circuit in Alkmaar 
In Alkmaar werd de 8e ronde alweer van het Zuyderzee Master Circuit gezwommen. Dit 
circuit speelt zich af in zwembaden rondom het IJsselmeer en is bedoelt voor Master 
zwemmers die in een gemoedelijke sfeer hun races willen zwemmen. Voor Zeemacht 
kwamen Erwin en Annette in actie. Ze zwommen een paar pittige nummers en ook nog 
eens op de lange baan. Desalniettemin waren ze tevreden met hun tijden op de 400 meter 
vrije slag (Erwin), waar Erwin dik on de 5.50 dook, en 200 meter vlinderslag (Annette) die 
net niet onder de 4 minuten werd gezwommen. Zin om als Master ook eens mee te doen 
aan deze gezellige wedstrijdreeks? Neem contact op met de trainers. 
 
DAW limietwedstrijd in Alkmaar 
In Alkmaar werd voor de tweede keer een lange baan limietwedstrijd gehouden. De 
wedstrijd was weer bijzonder druk bezet, enkele van onze zwemmers konden zelfs niet op 
alle nummers meedoen. Emma behaalde de NJJK limiet op de 100 vrij, Boyd op de 50  
vlinder en Collin op de 200 rug. Ook werden er weer vele persoonlijke records gezwommen. 
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Jip zwom PRs op de 100 school (-1.5 sec) en de 50 school (-3 sec). Mees behaalde PRs op de 
50 vrij (-0.7 sec) en de 200 vrij (-1 sec) en de 50 rug (-2 sec). Nicole was ook op dreef want 
ze zwom PRs op de 200 vrij (-7 sec), 50 vrij (-3 sec) en 50 vlinder (-3 sec). Raphaella haalde 
bijna een seconde af van haar 50 vlinder PR.  
 
Emma zwom PRs op de 50 vrij (-0.1 sec), 100 vrij (-2 sec), 200 vrij (-2 sec) en 50 rug (-1 sec). 
PRs waren er ook voor Collin en wel op de 200 vrij (-5 sec), 100 rug (-3 sec) en 200 rug (-2 
sec). Imme haalde maar liefst 7 seconden van haar 100 rug PR af. Kyra zwom 0.5 seconden 
van haar 50 vlinder PR af en Boyd haalde 0.2 seconden van zijn 50 school PR af en 0.7 
seconden van zijn 50 vlinder besttijd af. Marco zwom PRs op de 50 vrij (-0.1 sec) en 50 
vlinder (-0.5 sec) en Kay op de 50 school (-0.2 sec). 
 
Orca LAC wedstrijd in Leeuwarden 
In Leeuwarden gingen onze lange afstandzwemmers Emma en Collin een poging wagen om 
de limiet voor het NJK lange afstanden korte baan voor volgend jaar te halen. Het waren 
zware omstandigheden doordat het bad erg warm was, wat niet in het voordeel is bij lange 
afstanden. Emma kwam binnen 1 seconde van de limiet en verbeterde haar korte baan PR 
met meer dan 9 seconden, net boven de 10 minuten grens. Collin dook ruim onder de NJJK 
limiet en verbeterde zijn korte baan PR met ruim 37 seconden. 
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Verjaardagskalender 
 
 1 mei  Nikki Hofland 

4 mei Michael Bes 

11 mei Suzanne Mosch 

16 mei Mathijn Brink 

24 mei Ceylin Heemskerk 

27 mei Liam Boon  

 

 

Deadline volgende Waterspetjes 
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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Kleurplaat (©Sylvia de Nijs) 
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