Nieuwsbrief MSV Zeemacht Wedstrijdzwemmen

Juni 2018
Wedstrijdagenda
Datum
Juni
2-3 juni
3 juni
9-10 juni
14-17 juni
16-17 juni
22-24 juni
Juli
1 juli
1 juli
7 juli
20 juli

Wedstrijd

Zwembad

Bijzonderheden

Regio Kampioenschappen lb
Oude Veer clubkampioenschap
Regio Minioren Finales
NJJK Lange Baan
Regio B-kampioenschappen lb
ONK Lange Baan

Amersfoort
Breezand
Zaandam
Eindhoven
Alkmaar
Amersfoort

Aanschrijving verstuurd
Aanschrijving verstuurd
Aanschrijving verstuurd
Limieten
Aanschrijving verstuurd
Limieten

Jaargangfinale
Zomerlimietwedstrijd
Zeemacht BBQ
Laatste training

Dordrecht
Den Helder
Den Helder
Den Helder

Beste 24 van NL

Nieuwe leden
Cloë van Rijn (minioren 3)
Pien Schenk (minoren 5)
Lina Hani (minioren 2)
We wensen jullie veel plezier en succes bij Zeemacht!
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Nieuws
Van het bestuur & technische commissie
Zomerstop
De zomerstop is vanaf zaterdag 21 juli t/m 26 augustus 2018. In de week van 16 t/m 21 juli
zijn er geen trainingen op de dinsdag- en donderdagochtend van 5.30 t/m 6.30 uur.
Vrijdag 20 juli is dus de laatste training van dit seizoen.
Op maandag 27 augustus starten alle trainingen weer volgens het normale rooster.
Werkzaamheden wedstrijdbad
Waarschijnlijk was het jullie al opgevallen dat er in het wedstrijdbad op de kant tape en
matten zijn aangebracht i.v.m scheuren in het tegelwerk. Dit wordt hersteld in de
zomerstop en ook voor die tijd zullen er al werkzaamheden plaatsvinden.
Vriendenloterij
Misschien heeft u een lot bij de Vriendenloterij waarbij u een stichting of club steunt. Het is
echter zo dat ook MSV Zeemacht gesteund kan worden via de Vriendenloterij. Dus als u al
een lot heeft, zou u deze om kunnen laten zetten naar MSV Zeemacht. Informatie hierover
is in te winnen op de site van de Vriendenloterij via Goede doelen en dan naar Clubs &
Stichtingen. Daar kan u natuurlijk ook naar toe als u nog geen lot heeft en mee wilt gaan
spelen. MSV Zeemacht ontvangt dan elke maand de helft van het lot voor de clubkas.

Van de trainers
Uitslag vlindertechniekwedstrijd
Op zaterdag 12 mei werd de techniekwedstrijd voor de vlinderslag
gehouden. Een hele moeilijke slag en het viel voor de zwemmers dan ook
niet mee om onder de strenge toezicht van de trainers mooi en netjes de
oefeningen doen. Gelukkig ging dit toch bij velen goed en konden wij
weer veel diploma’s uitreiken. De volgende zwemmers hebben hun
vlinderslagdiploma gehaald:
Brons
Lucas Schippers
Erick van Heezick
Zilver
Talitha Holtjer

Emma Marsman
Goud
Nikki Hofland
Danny van Geffen
Natasja Pranger
Richella Hageman
Christa Lokkerbol
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Zeemacht BBQ

Om het seizoen leuk af te sluiten willen wij net als afgelopen jaren de jaarlijkse BBQ
organiseren, de voorafgaande jaren waren een groot succes en is een mooi moment om
elkaar buiten het zwembad te spreken. We hopen op een grote opkomst, broertjes en
zusjes zijn natuurlijk weer van harte welkom.
We willen deze BBQ houden op zaterdag 7 juli 2018 van 17:00 uur tot ongeveer 21:00 uur
op het Nieuwe Werk 42, 1781 AL Den Helder.
De kosten voor deze BBQ komen op 10 euro pp daar kan je dan de hele avond voor eten en
drinken. Als jullie willen komen, willen wij jullie vragen om voor 1 juli het geld over te
maken op rekeningnr. NL 64 INGB 0756012988 t.n.v. A van der Kruk o.v.v. Zeemacht BBQ
en je naam.
Net als ieder jaar organiseren we een loterij, waarbij
de gehele opbrengst ten goede komt aan de afdeling
wedstrijd zwemmen. Wij hebben al een idee wat we
ermee kunnen doen maar daar is wel wat geld voor
nodig dus dat betekend veel lootjes kopen!!!
Om de BBQ goed te kunnen organiseren hebben wij
op de dag van de BBQ wel hulp nodig (Om voor te
bereiden en op te ruimen). Als je wilt komen helpen
laat het dan maar even weten.
Verzoek:
•
Om eigen tuinstoelen mee te nemen.
•
Eventuele allergie te melden, zodat we hier
rekening me kunnen houden
Wij hopen op een grote opkomst en wij hebben er in
ieder geval veel zin in en wij hopen jullie ook!
Wendy van der Kruk
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Tex Belastingadvies en Administratie
Marga Boon en Guido Schuijl
Herenstraat 31
1797 AE Den Hoorn Texel
Tel. 0222-365782
info@texbelastingadvies.nl
www.texbelastingadvies.nl
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Pinkstertoernooi in Purmerend
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Wedstrijdverslagen

ONMK lange baan in Den Haag

Bij de Open Nederlandse Masters kwamen voor Zeemacht Tessa, Suzanne en Annette in
actie. Terwijl buiten het zonnetje alle dagen lekker aan het schijnen was werd er in het
Hofbad in Den Haag hard gezwommen. Op de eerste dag behaalde Annette een mooie
bronzen plak op de 200 vlinderslag! Tessa en
Suzanne werden in hun categorie 6e en 7e op de
50 rug. Op de 100 vrij rook Tessa aan het brons
maar werd helaas 4e terwijl Suzanne 10e werd.
Zaterdag 5 mei was het Bevrijdingsdag en in het
Hofbad in Den Haag gingen de dames er weer
voor. Tess zwom deze keer de 50 school. Ze
kwam niet in het gewenste slag en richtte zich op
haar tweede afstand de 200 vrij. Die ging heel
lang goed maar op haar laatste baan zocht ze
naar nieuwe adem maar die was Bevrijdingsdag
aan het vieren. Suuz was meer tevreden met
haar tijd. Op de 200 rug had Annette het zwaar.
Maar ach, soms heb je dat. Suzanne won met
overtuiging haar serie en werd 6e in 2.37,91.
Op de laatste dag ging Annette van start op de
400 wissel. Zij zwom naar de 6e plaats in haar
categorie. Op de 50 meter vrije slag zwom Tessa naar de 4e plaats. Alle drie de dames
zwommen de 50 meter vlinderslag. Suuz zwom net de top 10 niet binnen maar was redelijk
tevreden met haar tijd. Tess werd achtste en Annette negende. Op de 100 meter rugslag
zwom Suzanne een beste seizoenstijd van 1.12.35 en werd zij 8e. Met deze tijd zwom zij
meteen een limiet voor de Regiokampioenschappen. Annette werd met haar 1.35,43 in
haar categorie 6e.
Gini Mosch

DAW limietwedstrijd in Alkmaar

De wedstrijdzwemmers van Zeemacht waren actief in Alkmaar bij een tweedaagse
limietwedstrijd op de lange baan. Deze wedstrijd vormde de laatste gelegenheid om nog
limieten te halen voor de Regiokampioenschappen die eind mei in Amersfoort worden
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gehouden en natuurlijk ook een mooie gelegenheid om limieten voor de Nederlandse
Junioren & Jeugd Kampioenschappen (NJJK) te halen die in juni in Eindhoven worden
gehouden. Kay boekte zijn ticket naar het NJJK door ruim de limiet te halen op de 50
school waarmee de NJJK ploeg van Zeemacht zich uitbreidt naar vijf zwemmers. Op de 100
school is hij nog maar anderhalve seconde verwijdert van de NJJK limiet. Ook zwom hij PRs
op de 50 vrij (0.1 sec), 50 rug (-1 sec) en 100 rug (-1.5 sec). Emma breidde haar NJJK
afstanden uit met de 50 vrij waar ze ruim onder de limiet dook. Ook kwam ze binnen een
seconde van de NJJK limiet op de 200 vrij (PR -2 sec) en ook de NJJK limieten op de 100 en
200 rug komen in zicht middels sterke persoonlijk records (-1 sec en -2 sec, respectievelijk).
Op de 400 vrij zwom ze een PR van 4 seconden.
Collin zwom een forse PR (-6 sec) op de 400 meter vrije slag en miste de NJJK limiet met
slechts een halve seconde. Met zijn PR op de 200 meter vrije slag (-2 sec) naderde hij de
NJJK limiet op twee seconden. Verder zwom hij PRs op de 50 vrij (-0.5 sec), 100 rug (-0.5
sec) en de100 vrij (-2 sec). Liam Boon is met zijn PR op de 100 meter vrije slag (-1 sec) nog
maar anderhalve seconde verwijdert van de NJJK limiet. Verder zwom Liam ook een PR op
de 50 vrij (-0.5 sec). Jip zwom limieten voor de Regiokampioenschappen op de 50 rug (PR -2
sec), 200 rug en 200 school (PR -9 sec). Ook zwom Jip Rs op de 50 rug (-2.5 sec), 100 rug (-3
sec), en 100 vlinder (-2 sec).

Marco zwom een PR op de 50 vrij (-0.5 sec) evenals Malika (-0.5 sec). Mees zwom PRs op de
100 vrij (-0.2 sec), de 200 school (1.5 sec), de 50 vlinder (-1 sec) en de 200 wissel (-1 sec).
Imme was ook goed op dreef met PRs op de 50 vrij (-0.5 sec), 100 vrij (-0.2 sec), 50 rug (-4
sec), 100 rug (-2 sec), en 50 school (-2 sec). Esra zwom een PR op de 50 vrij (-9 sec) en de
100 rug (-9 sec). De minioren Femke, Ceylin, Mike en Libhin debuteerde zeer verdienstelijk
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op de lange baan middels een aantal persoonlijke records, dus met tijden die sneller waren
dan hun korte baan tijden!

Pinkstertoernooi in Purmerend

Met Pinksteren is er traditioneel het Pinkstertoernooi van WZ&PC in Purmerend. In een
gezellige sfeer hard zwemmen met op zondag tussen het zwemmen door een lekker
gezamenlijke lunch en op zondagavond een
heerlijke BBQ bij de familie vd Wulp. En ook dit jaar
was het weer supergeslaagd met prachtig weer op
zondag waardoor wij heerlijk in het zonnetje
konden genieten van de lunch en de BBQ. De
wedstrijdzwemmers van MSV Zeemacht kunnen
ook terugzien op een geslaagd toernooi met 12
gouden, 22 zilveren en 16 bronzen medailles en
maar liefst 98(!) persoonlijke records. Nikki zwom
hierbij de inschrijflimiet voor de Jaargangfinale op
de 100 meter vrije slag en de 50 meter vlinderslag.
Goudhaantjes op dit toernooi bij de individuele nummers waren
Boyd met 5x goud en 1x zilver, Michael met 3x goud, 1x zilver en
1x brons en Mees met 1x goud, 6x zilver en 3x brons. Verdere
medaillewinnaars bij de mannen waren Collin (3x zilver, 1x
brons), Kay (1x goud, 1x brons), Liam (1x goud), Mike (1x zilver)
en Jip (1x zilver). Bij de dames was er 1x goud en 3x zilver voor
Nikki, 2x zilver en 3x brons voor Pascale, 1x zilver voor Kyra, 2x
zilver en 1x brons voor Lieke, 1x brons voor Imme en 1x zilver en
1x brons voor Ceylin. De heren estafette bestaande uit Boyd en
Kay, Jip en Mees behaalde brons op de 4x100 meter wisselslag.
De estafette heren 4x100 meter vrije slag met Mees, Michael,
Boyd en Collin behaalde ook brons. Als kers op de taart werd Michael van der Wal tweede
in het junioren eindklassement.
Er vielen tijdens dit toernooi dus ook bijna honderd
persoonlijke records te noteren, ondoenlijk om allemaal hier te
vermelden! Malika zwom PRs op de 50 en 100 vrij en 50
vlinder en Matthijn op de 200 vrij. Jip behaalde PRs op negen
afstanden waaronder een forse op de 100 vrij (-5 sec). Danny
zwom PRs op alle drie zijn afstanden waaronder de 100 school
(-12 sec). Voor Ceylin waren er PRs op de 50 vrij, 50 rug en 100
school en voor Nikki op de 50 rug en een forse op de 100 vrij (5 sec). Talitha zwom PRs op de 50 vrij, 50 rug en een forse op de 100 rug (-7 sec). Mike was
in goede vorm want hij zwom negen PRs met een forse PR op de 200 wissel (-13 sec).
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Mees zwom ook veel PRs en haalde ruim 13 seconden af van zijn 200 school PR. Nicole
zwom PRs op de 100 en 200 vrij en 50 en 100 vlinder. Ook Raphaella behaalde PRs en
verbeterde haar 200 vrij tijd met maar liefst 8 seconden. Femke verbeterde 5 PRs en zwom
maar liefst 10 seconden van haar 100 wissel PR af. Natasja zwom 6 PRs en ook zij
verbeterde haar 100 wisseltijd fors met ruim 14 seconden. Lucas haalde 5 seconden van zijn
100 rug PR af en Collin verbeterde 8 persoonlijke records. Liek zwom 3 PRs en Imme 2 PRs
waaronder een verbetering van haar 200 vrij tijd met 6 seconden. Lyndsey behaalde 4 PRs
met een mooie verbetering op de 50 vlinder (-3 sec) en ook Michael verbeterde zijn PR op
deze afstand. Kyra zwom 3 PRs en Liam 6 PRs waarbij hij onder andere 12 seconden van zijn
200 rug PR afhaalde.Boyd zwom 3 PRs, Kay 4 PRs en Marco 2 PRs waaronder de 50 vrij. Al
met al weer een hartstikke leuke toernooi en wij hebben al weer zin in volgend jaar!

Eerste weekend Regiokampioenschappen lange baan in Amersfoort

In Amersfoort werden de Regiokampioenschappen nieuwe stijl gezwommen dat wil zeggen
gecombineerd met Amsterdam en Utrecht. Hierdoor waren de limieten aanzienlijk
aangescherpt en kwalificeerde minder Zeemacht zwemmers dan normaal zich voor deze
kampioenschappen. Verder kende het kampioenschap ijzersterke bezetting inclusief
nationale toppers als Kira Toussaint, Jesse Puts en Arno Kamminga.
Op de zaterdag zwom Michael naar het goud op de 50 rug. Ook op zondag was hij succesvol
met het zilver op de 50 vlinder (PR) en een zilveren medaille op de 100 rug. Emma was ook
in goede vorm. Op zaterdag zwom ze naar het goud op de 50 vrij (PR -0.03 sec) en zwom
een dik persoonlijk record (-5 sec) op de 200 wissel en 100 vlinder (-8 sec). Op zondag
zwom zij in een heel spannend duel naar het goud op de 100 vrij (PR-1 sec). Liam
Wesemann zwom op zijn specialiteit, de 200 meter schoolslag, naar een dik nieuw
persoonlijk record (-8 sec) en het brons. Ook Jip Duursema zwom een fors aantal
persoonlijke records zoals op de 200 vrij (-6 sec) en behaalde het brons op zijn specialiteit,
de 50 meter vlinderslag (PR -0.4 sec). Collin zwom op de 400 meter vrije slag de limiet voor
de Nederlandse Junioren & Jeugd Kampioenschappen (PR -1 sec) en zwom meerdere PRs
waaronder de 50 vlinder (-2 sec). Persoonlijke records waren er verder voor Nicole Nelissen
op de 50 vrij (-0.2 sec) en 100 vrij (-0.2 sec) en voor Liam Boon op de 400 vrij (-4 sec), de 50
rug (-0.5 sec) en 100 rug (-0.5 sec).
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Verjaardagskalender
4 juni

Emil Fuchs

5 juni

Ymre van Boheemen

14 juni

Pascale Goed

13 juni

Danny van Geffen

20 juni

Libhin Boon

26 juni

Talitha Holtjer

Deadline volgende Waterspetjes
6 juli 2018 (laatste van het seizoen)
30 augustus 2018 (eerste van het seizoen)

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

