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Juli-Augustus 2018 
Wedstrijdagenda 
Datum Wedstrijd Zwembad Bijzonderheden 
Juli    
7 juli Zeemacht BBQ Den Helder Uitnodiging verstuurd 

20 juli Laatste training Den Helder  

    

Augustus    
27 aug/1 sept. Eerste training Den Helder Zie bestuursmededelingen 

    

September    

16 september DAW jubileum wedstrijd Alkmaar  

23 september Minioren-Junioren circuit, deel 1   

29 september Nationale miniorendag Arnhem Beste 30 van NL 

29 september Zuyderzee Masters Circuit, deel 1 Kampen  

30 september NK Estafette Eindhoven Beste 20 van NL 
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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. Vrijdag 20 juli is dus de laatste 
training van dit seizoen. Op maandag 27 augustus beginnen de trainingen alleen voor de 
junioren, jeugd en senioren en alleen nog maandag-, donderdag- en vrijdagmiddag. Vanaf 
zaterdagochtend 1 september beginnen alle trainingen weer. 
 

Van de trainers 
Baanindeling trainingen seizoen 2018-2019 
Op de volgende pagina vind je de voorlopige baanindeling voor de 
trainingen van het volgend zwemseizoen. Op de dag en tijd waar een 1 
staat, mag je komen trainen. Check dit goed zodat je op de juiste dag en 
tijd komt. Heb je hierover vragen, vraag dit dan even aan je trainer. 
 

Officials gezocht 
Voor zwemwedstrijden zijn er altijd veel officials nodig, vooral tijdwaarnemers. Als club zijn 
wij verplicht een aantal tijdwaarnemers per wedstrijd te leveren, anders mogen onze 
zwemmers niet meedoen. Gelukkig hebben wij een aantal ouders die altijd bereid zijn om 
als official op te treden maar dit zijn maar een beperkt aantal. Vooral bij de minioren 
(geboortejaar 2011-2008) maar ook bij de junioren (2001-2007) zijn wij op zoek naar ouders 
die tijdwaarnemer willen worden en het zo mogelijk maken dat onze jeugdzwemmers aan 
wedstrijden kunnen meedoen.  
 
In Oktober 2018 zullen er weer cursussen 
tijdwaarnemer 4 van start gaan. De cursus 
bestaat uit 4 bijeenkomsten, 1 
praktijkbijeenkomst en 1 mondeling examen.  
De cursussen worden wekelijks ’s-avonds (20.00 
uur) gehouden in zowel Hoorn als Beverwijk. De praktijkbijeenkomst is in Amsterdam (maar 
kan ook in Den Helder worden georganiseerd) en het mondeling examen is in Purmerend. 
Bij voldoende deelnemers bestaat de mogelijkheid dat de cursus in Breezand wordt 
gegeven. Meer informatie kan je hier vinden. 
 
Het zou leuk zijn als er meerdere ouders zich willen opgeven voor deze cursus. Als je meer 
wil weten, vraag dan aan een van onze officials (Stefan, Anton, Jos, Gini, Henk, Johan, Kees, 
Simone, Erwin, Margreet, Marjo, Erik, Karina) hoe leuk het is om op deze manier bij de 
zwemwedstrijden van je kind betrokken te zijn. Opgeven kan door een mailtje te sturen 
naar: wedstrijdzwemmen@zeemacht.nl 

https://www.zeemacht.nl/wp-content/uploads/2018/06/2018-06-13-Cursusbrief-4-okt-nov-2018.pdf
mailto:wedstrijdzwemmen@zeemacht.nl
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Baanindeling seizoen 2018-2019 
Op de dag en tijd waar een 1 staat, mag je komen trainen. Check dit goed! 

Naam Maandag Dinsdag Dinsdag Woensdag Donderdag Donderdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zaterdag
18.00-19.00 05.30-06:30 17.00-18.00 18.00-19.00 05.30-07.00 17.00-18.00 18.00-19.00 17.00-18.00 6:30-8:00 08.00-09.00

Henk Knoll 1 1 1
Marianne Maerschalk 1 1 1
Annette van Dok 1 1 1
Peter van Maurik 1 1 1 1 1
Marco van Veen 1 1
Michael Bes 1 1 1 1 1 1
Erwin van Boheemen 1 1 1
Gerben Rozie 1 1 1
Twan Rozie 1 1 1
Tessa Mosch 1 1 1 1 1 1
Derek Valkenier 1 1 1 1
Suzanne Mosch 1 1 1 1 1 1 1
Jet Kleine 1 1 1 1 1 1
Anouk van der Kruk 1 1 1 1 1 1 1
Simone Anvelink 1 1 1 1 1 1
Boyd Wijkman 1 1 1 1 1 1 1
Kyra Weseman 1 1  1  1 1 1
Imme van Tatenhove 1 1 1 1
Mees Minneboo 1 1 1 1 1 1 1
Mathijn Brink 1 1 1 1 1
Kay Wijkman 1 1 1 1 1 1
Liam Weseman 1 1 1 1 1 1 1
Marco v/d Wulp 1 1 1 1 1 1
Raphaella Nelissen 1 1 1 1 1 1
Lucas aan de Wiel 1 1 1 1 1 1
Michael vd Wal 1 1 1 1 1 1 1
Collin Schouten 1 1 1 1 1 1 1
Jip Duursema 1 1 1 1 1 1 1
Malika Brink 1 1 1 1 1 1
Emma Riemers 1 1 1 1 1 1 1
Esra Hertsenberg 1 1 1 1 1
Christa Lokkerbol 1 1 1
Jids Kersbergen 1 1 1
Nicole Nelissen 1 1 1 1 1
Basma Essaata 1 1 1
Danny van Geffen 1 1 1
Mike Kloth 1 1 1 1 1
Eric van Heezick 1 1 1
Pien Schenk 1 1 1
Thijmen van Boheemen 1 1 1 1 1
Lucas Schipper 1 1 1
Femke Paus 1 1 1 1 1
Christoph Smit 1 1 1
Reza de Vos 1 1 1
Cas Houtman 1 1 1
Thijs Leek 1 1 1
Ceylin Heemskerk 1 1 1 1
Pascale Goed 1 1 1 1
Natasja Pranger 1 1 1 1
Talitha Holtjer 1 1 1
Sara vd Kraats 1 1 1
Emma Marsman 1 1 1
Jurre van Boheemen 1 1 1
Lieke Schuijl 1 1 1
Jildau Boonstra 1 1
Jelte Boonstra 1 1
Chloe van Rijn 1 1
Nikki Hofsland 1 1 1
Nami vd Ruit 1 1
Hiba Essataa 1 1
Wesley Muurmans 1
Emil Fuchs 1
Lina Hani 1 1
Romee Smit 1 1
Ymre v Boheemen 1
Ruth de Vos 1 1
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Gemeentelijke sportpenning voor Chris en Peter 
Bij het Helderse Sportgala op 5 juli werden alle Nederlandse 
kampioenen woonachtig in Den Helder geëerd. Namens Chris, 
die op dit ogenblik in Frankrijk verblijft, nam Andrea Zwaal de 
Zilveren Sportpenning in ontvangst. Peter ontving zelfs de 
Gouden Sportpenning omdat hij Europees en Wereldkampioen 
is geworden. Allebei van harte gefeliciteerd!  
 
Het seizoen 2017-2018 in cijfers 
De laatste wedstrijden zijn geweest en over twee weken 
hebben wij een zomerstop. Tijd voor een terugblik in cijfers op 
het afgelopen lange en drukke seizoen waar bestuur, trainers, 
technische commissie en andere vrijwilligers bergen werk 
hebben verzet. Dank aan allen! 
  

• Zeemacht zwemmers zijn naar 45 wedstrijden geweest 
• En dus zijn er 45 aanschrijvingen verstuurd door TC. 
• Waarbij de TC meer dan 100 afmeldingen heeft verwerkt 
• Er werden 4 wedstrijden door ons georganiseerd waarvan 3 thuiswedstrijden 
• Bij de thuiswedstrijden zijn 19 officials en 14 vrijwilligers actief 
• Bij de laatste thuiswedstrijd waren er 46 zwemmers van Zeemacht actief 
• Zeemacht heeft 3 medailles op NJJK, 6 op NK en 9 op ONMK gewonnen 
• Er zijn 2 Nederlandse Records gezwommen 
• Er zijn meer dan 120 trainingen aan minioren gegeven 
• Daarvoor zijn meer dan 900 trainingsschema’s bedacht 
• Er zijn meer dan 280 trainingen aan junioren/jeugd/senioren gegeven 
• Daarvoor zijn bijna 300 trainingsschema’s geschreven 
• Onze officials hebben bij elkaar meer dan 100 keer gefungeerd 
• We op de plaats 10 in de B-competitie zijn geëindigd 
• Er nu al 40 wedstrijden op de kalender staan voor volgend jaar 
• De trainers volgend jaar in totaal ruim 400 trainingen zullen geven 
• En dat er ook volgend jaar weer 11 Waterspetjes zullen verschijnen 

 
Waterspetje 
Dit is het laatste Waterspetje van het seizoen. Het eerste Waterspetje zal weer verschijnen 
op 31 Augustus en zal wederom de trainingsmatrix bevatten, de eerste wedstrijden van 
September en Oktober en verslagen van de open water wedstrijden en Para EK.  
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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 Miniorenfinales 
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Wedstrijdverslagen 

 
 
Tweede weekend Regiokampioenschappen lange baan in Amersfoort 
Het tweede weekend van de Regionale Kampioenschappen in Amersfoort leverde weer een 
aantal successen op voor de wedstrijdzwemmers van MSV Zeemacht. Op de zaterdag zwom 
Collin naar het zilver op de 100 vlinder en op zondag behaalde hij eveneens het zilver maar 
dan op de zware 200 vlinder waar hij de inschrijflimiet voor het NJJK haalde. Net als in het 
eerste weekeinde was Emma zeer goed op dreef. Zaterdag was er goud op de 200 rug en 
zilver op de 50 rug en de 200 vrij. Bij dit laatste nummer zwom ze de limiet voor de 
Nederlandse Junioren & Jeugd Kampioenschappen. Op zondag zwom zij naar het zilver op 
de 400 vrij en behaalde het goud op de 100 rug. Kay behaalde het brons op de 50  school. 
Liam Boon, Nicole en Jip waren weer goed voor een aantal persoonlijke records. Ondanks 
de zware bezetting van de vernieuwde  Regiokampioenschappen en ontbreken van enkele 
zwemmers keken de trainers van MSV Zeemacht tevreden terug met in totaal vijftien 
medailles over de twee weekenden. 

 
 

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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Oude Veer clubkampioenschap in Breezand 
In Breezand deden een aantal minioren mee aan de clubkampioenschappen van Oude Veer. 
Een wedstrijd met allemaal 50 meter sprintnummers en een mooie gelegenheid om nog 
eens goed te knallen. Bij deze wedstrijd maakten Tijs en Reza hun debuut voor Zeemacht. 
Op de 50 vlinder waren er PRs voor Nikki (-0.2 sec), Ceylin (-0.7 sec), Mike (-0.5 sec) en 
Natasja (-4 sec).  Op de 50 school zwom Lucas (-0.1 sec) een PR en op de 50 rug waren er 
PRs voor Richella (-3 sec), Danny (-9 sec) en Malika (-0.5 sec).  Tenslotte zwommen op de 50 
vrij  Natasja (-0.5 sec), Ceylin (-0.5 sec) en Nikki (-0.5 sec) een PR. 
 
Miniorenfinales in Zaandam 
Onze minioren kwamen in Zaandam in actie bij de finale van het Minioren Circuit van de 
regio Noord-Holland. Voor deze finales worden de beste 21 zwemmers van Noord-Holland 
geselecteerd die aan het Swimkic-Minioren en Minioren-Junioren Circuit hebben 
meegedaan waarmee deze wedstrijd het hoogtepunt van het seizoen is voor de minioren. 
Maar liefst elf zwemmers van MSV Zeemacht slaagden erin zich hiervoor te kwalificeren. 
 
Het optreden van MSV Zeemacht in de finales is niet ongemerkt voorbij gegaan. Bij de 
dames slaagde de Lieke er in goud te halen op de 100 school. Op de 100 rug was ze goed 
voor het zilver en op de 100 wissel en 100 vrij won ze het brons. Ceylin snelde naar het 
zilver op de 50  vlinder en won het brons op de 100 school. Pascale won het brons op de 
100 rug en op de 200 wissel. Libhin behaalde vijf maal een top 10 notering en Mike een 
vijfde plaats op de 200 wissel. 
 
Ook de overige Zeemacht minioren konden terugkijken op een goed optreden met mooie 
PRs. Zo zwom Jurre 13 seconden van zijn persoonlijke records op de 100 vrij en 100 rug af 
en 8 seconden van zijn 100 wissel. Thijmen zwom PRs op de 100 vrij (-0.6 sec) en 100 school 
(-4 sec). Libhin zwom een PR op de 100 school (-4 sec), Talitha op de 100 school (-3 sec) en 
100 rug (-1 sec), Pascale op de 100 rug (-0.5 sec) en Cas op de 100 rug (-4 sec). Ceylin was in 
goede vorm want ze zwom PRs op de 100 vrij (-1 sec), 100 school (-0.5 sec), 50 vlinder (-2.5 
sec) en 200 wissel (-2 sec). Mike zwom een PR op de 100 vlinder (-0.05 sec), en Femke op 
de 100 rug (-0.5 sec), 100 school (-3 sec) en 200 wissel (-6 sec). Natasja behaalde PRs op de 
100 vrij (-0.5 sec), 100 rug (-2 sec) en 100 school (-3 sec). Tenslotte zwom Lieke PRs op de 
100 vrij (-0.5 sec), 100 school (-1 sec), 50 vlinder (-4 sec) en 100 wissel (-5 sec). 
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NJJK in Eindhoven 
Vijf zwemmers hadden zich gekwalificeerd voor de Nederlandse Junioren&Jeugd 
Kampioenschappen die dit jaar weer in Eindhoven werden gezwommen. Op de eerste dag 
zwom Kay naar een mooie 13e plaats op de 50 school net boven zijn PR. Op 200 rug zwom 
Collin naar de 13e plaats in een mooie PR (-3 sec) en werd Michael 15e, ook in een mooie PR 
(-3 sec). In de middag zwommen Emma en Collin de 400 vrij. Emma werd prachtig 5e met 
een hele mooie PR (-5 sec) en Collin werd 18e, ook met een PR (-3 sec). Zaterdagochtend 
stond de 100 vrij op het programma. Eerst ging Michael die voor het eerst onder de minuut 
dook op de lange baan (PR -1 sec) en 18e werd. Toen kwam Emma die in een zeer 
spannende race gedeeld derde werd in een nieuwe PR (-1 sec).  In de middag stond de 200 
vrij op het programma. Michael zwom wederom PR (-1 sec), goed voor de 31e plaats en 
Collin zwom ook weer een PR (-1 sec), goed voor de 27e plek.  
 
Zondagochtend kon Collin meteen aan de bak met de zware 200 meter vlinderslag. Dat 
deed hij prima met een PR (-2 sec) en een 12e plaats. Dit werd gevolgd door Boyd die de 50 
vlinder net boven zijn PR zwom en een 41e plek behaalde. Ook Emma en Michael zwommen 
een 50 meter maar nu de vrije slag. Emma zwom een PR (-0.1 sec), goed voor de 11e plaats, 
en Michael net boven zijn PR, goed voor de 18e plek. Zondagmiddag kwam Michael nog in 
actie voor de 100 rug die hij net boven zijn PR zwom, een tijd goed voor de 11e plaats. 
Tenslotte kwam Collin nog op  het laatste nummer van het NJJK in actie op de 400 wissel. 
Hij had nog genoeg energie over want hij verbeterde zijn PR met 8 seconden, goed voor een 
14e plaats. Allemaal top gepresteerd en Zeemacht heeft zich goed laten zien op dit NJKK! 
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Regio B-kampioenschappen in Alkmaar 
In Alkmaar werden de Regio B-kampioenschappen gehouden voor de gehele Regio Mid 
West. Deze wedstrijd is bedoelt voor zwemmers die de limieten voor de A 
kampioenschappen niet hebben gehaald maar snel genoeg zijn om binnen de limieten van 
de B kampioenschappen te mogen zwemmen. De wedstrijd was een succes met een mooie 
medailleoogst voor Zeemacht. Er was goud, zilver en brons voor Jordi en 2x goud, 1x zilver 
en 2x brons voor Mees. Liam Wesemann won 2x brons, Malika een zilveren medaille en 
Raphaella een bronzen medaille. Voor de mannen estafette van Zeemacht waren er twee 
bronzen medailles weggelegd op de vrije slag en wisselslag. 
 
Er werden bij de wedstrijd ook een paar mooie PRs gezwommen. Malika zwom 2 seconden 
van haar 50 vrij PR af. Raphaella zwom 1 seconde af van zowel haar 50 als 100 vrij PR. Mees 
zwom PRs op de 100 vrij (-1 sec), 50 rug (-0.5 sec), 100 school (-1 sec), 100 vlinder (-2.5 sec) 
en de 200 wissel (-0.2 sec). Imme behaalde PRs op de 50 vrij (-0.3 sec) en 50 school (-1 sec) 
en Marco op de 50 rug (-0.5 sec) en de 50 vlinder (-0.1 sec). Liam Wesemann zwom PRs op 
de 50 vrij (-0.03 sec), 50 rug (-2.5 sec), 100 vrij (-3 sec), 50 vlinder (-2 sec) en 200 wissel (-2 
sec).  

 
 
Open Nederlandse Kampioenschappen in Amersfoort 
In Amersfoort werden de Open Nederlandse Kampioenschappen gezwommen en namens 
de nationale Paralympische Talentselectie deed Amber mee, en niet zonder succes: in 
totaal behaalde ze vier medailles.  Er was zilver voor haar op de 400 meter vrije slag en op 
de 50 meter rugslag waarbij ze haar persoonlijk record verbeterde (-0.5 sec). Brons werd er 
behaald op de 200 meter vrije slag en 100 meter rugslag. Ook werd ze nog vierde op de 50 
en 100 meter vrije slag. 
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Open Water wedstrijd in Bodegraven 
In Bodengraven zwommen Emma en Collin hun 
eerste open water wedstrijd in de Oude Rijn. Het 
water was koud (18.5 graden) maar het zonnetje 
scheen gelukkig. Op het menu stond een race van 1 
kilometer vrije slag, een mooi nummer om het 
seizoen mee te beginnen. Collin starte als eerste met 
de mannen en lag in het begin rond de vierde plek bij 
de junioren. Op weg naar het keerpunt schoof hij op 
naar de derde plek maar bij de ronding van de boei 
werd hij in de mangel genomen en verloor hij weer 
een plek. Hierna bleven de nummers 2 t/m 4 vlak bij 
elkaar en alleen nummer 1 lag flink voorop.  Richting 
de finish sprintte iedereen naar het doek maar de 
volgorde bleef wat hij was en eindigde Collin op een 
keurige vierde plaats, vlak achter de nummers 2 en 
3. 
Emma vertrok vlak hierna met de dames en schoof in het begin rustig mee met de voorste 
junioren en jeugd. Langzamerhand schroefte zij het tempo op en niemand van de junioren 
en jeugd kon haar bij houden. Ook na de ronding van de boei bij het keerpunt had ze nog 
een mooie voorsprong die ze gestaag uitbreidde. Aan de finish was ze ruim de eerste bij 
junioren en jeugd en behaalde ze dus de eerste plek. 
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Zomerlimietwedstrijd in Den Helder 
Als afsluiting van het seizoen organiseerde wij onze eigen Zomerlimietwedstrijd. Dit keer 
ook met deelname van minioren en dat hebben wij geweten want die kwamen in grote 
getale! Ruim 45 zwemmers van onze club deden mee waardoor het bijna een 
clubkampioenschap werd. Uiteindelijk deden ruim 110 zwemmers mee van 8 verschillende 
verenigingen waardoor wij een mooie seizoensafsluiting kregen.Voor de minioren was er 
een klassement over de drie 50 meter nummers. Hierbij won Christoph goud, Pascale, 
Libhin, Mike en Jurre zilver en Lieke brons. Bij deze wedstrijd maakte Hiba en Pien hun 
debuut en Christoph zijn rentree. 

 
 
In totaal werden er maar liefst 66 persoonlijke records gezwommen, een fantastisch 
resultaat! Jurre zwom PRs op de 50 vrij (-0.3 sec) en de 50 rug (-3 sec) en broer Thijmen op 
de 50 vrij (-1 sec) en de 50 school (-1.5 sec). Ook Libhin behaalde PRs op de 50 vrij (-0.2 sec) 
en de 50 school (-2 sec) en Malika op de 50 rug (-1 sec). Jip was goed op dreef en zwom PRs 
op de 50 vrij (-1 sec), 100 vrij (-2 sec), en 50 school (-1.5) en zette een mooie tijd neer op 

zijn eerste 200 vlinder. Ook Danny was goed bezig met PRs op de 50 
vrij (-1 sec), 50 rug (-4 sec) en 50 school (-0.03 sec).Pascale zwom een 
PR op de 50 rug (-0.03 sec), Richella op de 100 vrij (-0.6 sec) en Ceylin 
op de 50 school (-0.2 sec). Erick behaalde PRs op de 50 vrij (-1 sec) en 
50 school (-1.5 sec). Cas was ook goed op dreef met PRs op al zijn 
afstanden: 50 vrij (-1 sec), 50 rug (-4 sec) en 50 school (-5 sec). Mike 
haalde 0.5 seconden van zijn 50 vrij PR af en Emma Marsman 3 
seconden van haar 50 vrij PR. 
 
Tijs had de slag goed te pakken bij de 50 vrij want hij haalde liefst 10 
seconden van zijn PR af. Ook op de 50 rug (-4 sec) en 50 school (-3 
sec) zwom hij PRs. Ook Christa zwom PRs op al haar afstanden: de 50 
vrij (-1 sec), de 100 vrij (-12 sec) en de 50 school (-0.7 sec). Mees 
haalde 0.5 seconden van zijn 50 vlinder PR af en Nicole haalde 0.5 
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seconden van haar 50 rug en 2 seconden van de 100 rug PR 
af. Raphaella wist 0.2 seconden van haar 50 vlinder PR af te 
halen en 0.5 seconden van de 100 wissel PR.Femke zwom 0.5 
seconden van haar 50 vrij PR af en Natasja 0.2 seconden van 
haar 50 vrij PR en 2.5 seconden van haar 50 school PR. Emma 
Riemers wist ook op al haar afstanden PRs te zwemmen: de 
50 vrij (-0.5 sec), 100 vrij (-2 sec), 50 vlinder (-2 sec) en 100 
wissel (-10 sec!). Lucas Schipper haalde 3 seconden van zijn 
50 school PR af enevenals Michael die er 1 seconde vanaf 
wist te halen. 
 
Collin verbeterde zijn oude 200 school PR met liefst 29 
seconden en verbeterde ook zijn 100 vlinder PR (-5 sec) en 100 wissel PR (-2 sec). Lieke 
zwom PRs op de 50 vrij (-0.03 sec), 50 rug (-0.6 sec) en 50 school (-0.8 sec). Imme was goed 
op dreef op de school want ze zwom PRs op de 100 (-1 sec) en de 200 (-10 sec!) en ook een 
PR op de 100 wissel (-2 sec). Reza verbeterde haar kakelverse PRs alweer op de 50 vrij (-5 
sec) en 50 rug (-0.7 sec). Kyra zwom een PR op de 50 vlinder (-0.4 sec) en Boyd op de 50 vrij 
(-0.2 sec) en 50 vlinder (-0.5 sec). Lucas Aandewiel verbeterde zijn PRs op de 50 vrij (-2 sec), 
100 vrij (-2 sec), 50 rug (- 1 sec) en 50 school (-1 sec). Tenslotte haalde Marco een seconde 
af van zijn 50 vlinder PR. 
 
Jaargangfinale in Dordrecht 
In Dordrecht wordt jaarlijks de Jaargangfinale gezwommen, het officieuze Nederlandse 
kampioenschap voor minioren. Alleen de beste 24 minioren van Nederland kunnen hier aan 
meedoen. Het was Nikki als minior 3 gelukt om zich te kwalificeren voor de 100 vrij en 50 
vlinder bij de minioren 3&4, een topprestatie! Ook de wedstrijd, die op de lange baan werd 
gezwommen, verliep goed. Eerst kwam ze uit op de 100 vrij waar ze onder haar korte baan 
PR zwom en zomaar zevende werd en de snelste minior 3 was. Op de 50 vlinder zwom ze 
net boven haar korte baan PR en eindigde op een mooie achtiende plaats. Top gedaan! 
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Verjaardagskalender 
 
 4 juli  Natasja Pranger 

16 juli Kay Wijkman 

20 juli Wesley Muurmans 

27 juli Lina Hani 

28 juli Reza de Vos 

29 juli Lucas Schipper 

7 augustus  Anouk van der Kruk 

15 augustus Femke Paus 

26 augustus Jip Duursema 

28 augustus Lucas aan de Wiel 

 

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

28 september 2018  

 
 

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

mailto:ellenstefan@quicknet.nl
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Rebus (© Sylvia de Nijs) 
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