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November 2018
Wedstrijdagenda
Datum
November
4 november
11 november
11 november
17-18 november
18 november
24-25 november
December
1-2 december
8 december
9 december
14-16 december
21-23 december
28-30 december

Wedstrijd

Zwembad

Bijzonderheden

Junioren-Jeugd circuit, deel 2
Minioren Club Meet
WZ&PC limietwedstrijd
Regio Kampioenschappen kb
Zuyderzee Masters Circuit, deel 3
Regio Kampioenschappen kb

Alkmaar
Zaandam
Purmerend
Hoofddorp
Almere
Hoofddorp

Aanschrijving verstuurd
Aanschrijving verstuurd
Aanschrijving verstuurd
Aanschrijving verstuurd
Aanschrijving verstuurd
Aanschrijving verstuurd

Martinez Cup
Zuyderzee Masters Circuit, deel 4
Minioren-Junioren circuit, deel 2
NJJK korte baan
NK korte baan
Orca’s Christmas Swim

Amsterdam
Lelystad
Krommenie
Eindoven
Tilburg
Leeuwarden

Nieuwe leden
Serina Schouwenaar (Masters)
We wensen je veel plezier en succes bij Zeemacht!

limieten
limieten
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Nieuws
Van het bestuur & technische commissie
Informatie avond 30 oktober
Wij merken regelmatig dat er veel vragen leven bij ouders over trainingen, wedstrijden en
de afdeling. Daarom zal er op dinsdag 30 oktober een informatieavond zijn voor alle
ouders. Op deze avond zullen er een aantal presentaties zijn over onder andere de
organisatie van de afdeling (wie doet wat en waarom), wat is de aanpak en filosofie achter
trainingen en wedstrijdbenadering voor beginnende en gevorderde zwemmers en wat is de
rol van ouders. Vertegenwoordigers van afdelingsbestuur, technische commissie en trainers
zullen aanwezig zijn om vragen te beantwoorden. Wij moedigen dan ook iedereen aan om
te komen!
De avond zal plaatsvinden in instructiegebouw Atlantis, wat rechts achter het zwembad
Aquacentrum is gelokaliseerd. Inloop met koffie is vanaf 19.00, aanvang zal rond 19.30 zijn.

Pascale en Lieke bij de Miniorendag

Op 29 september werd tijdens de World Cup in Eindhoven de KNBZ Miniorendag gehouden.
Deze dag is voor de minioren die in hun leeftijdscategorie bij het Miniorencircuit bij de top
30 zijn geëindigd. Lieke en Pascale hoorden daarbij en werden dan ook door de KNZB
uitgenodigd om naar Eindhoven te komen, samen met hun ouders en trainers Ellen en
Sverre. Bij aankomst kregen de meiden een mooi oranje t-shirt met al een paar
handtekeningen er op. Toen kwam de grote verrassing: Pascale en Lieke werden gevraagd
om bakkendrager te zijn bij de
World Cup. Dan moet je zorgen
dat de spullen van de
zwemmers bij de startblokken
weer bij de zwemmer
terechtkomen na hun race. Je
komt dus heel dicht bij de
zwemmers en dat waren niet de
minsten want o.a. Jesse Puts en
Ranomi Kromowidjojo
zwommen mee! Terwijl de
meiden met de bakken aan het
sjouwen waren viel coach Ellen
de topzwemmers lastig voor
meer handtekeningen op de
shirts. Op de Zeemacht facebook staat een leuk filmpje met hoe dat er aan toe ging. Na de
ochtend was er nog een droogtraining, gegeven door de bondscoach van de paralympische
ploeg, en een zwemtraining voor de dames. Voor de ouders en trainers waren er
workshops over het nieuwe talentontwikkelingsprogramma van de KNZB, de rol van de
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ouders bij talentbegeleiding en over motorisch leren. We hebben allemaal weer veel
geleerd en genoten. Hopelijk mogen we volgend jaar weer!

Emma geselecteerd voor KNZB Plus programma

Nog tijdens de zomervakantie kreeg Emma het bericht dat zij
geselecteerd is voor de landelijke testdag voor het KZNB Plus
programma gebaseerd op haar lange baan resultaten. Het KNZB Plus
programma is voor talentvolle zwemmers die een viertal extra
trainingen krijgen bij de verschillende Openleiding Centra van de KNZB
in Nederland. Op 22 september was de landelijke testdag met ruim
100 zwemmers verdeeld over alle leeftijdscategorieën. Tijdens de
testdag werd onder het toeziend oog van de verschillende KNZB coaches gekeken wie alle
trainingsoefeningen goed kon uitvoeren. Daarna was het wachten op de brief van de KNZB
en….Emma is door de selectie heen gekomen! Onder begeleiding van haar oud TC coach en
nu KNZB Talentcoach Saskia de Jonge zal zijn in Amsterdam een viertal trainingen doen met
andere talentvolle zwemmers van de Regio Midwest. Van harte gefeliciteerd Emma en
alvast heel veel plezier bij deze trainingen!

Prestatiemedailles KNZB

In het vorige Waterspetje stond dat Amber,
Collin, Michael en Emma de bronzen KNZB
prestatiemedaille hadden verdiend vanwege
hun prestaties in het zwembad. Nu het open
water seizoen is afgelopen worden ook daar
KNZB prestatiemedailles toegekend. Zowel
Emma als Collin zijn in de top 10 van hun klassement geëindigd (sterker, ze waren beide
nummer 1) en komen daarmee in aanmerking voor de zilveren KNZB prestatiemedaille.
Allebei van harte gefeliciteerd!

Parade der Limieten

De eerste kampioenschappen komen er al weer aan dus tijd om te kijken wat de stand van
zaken is met de tot nu toe behaalde limieten (onder voorbehoud van typefouten):
NJK 800/1500
Emma Riemers, 800 vrij
NJK korte baan
Michael vd Wal:
Emma Riemers:
Collin Schouten:

Collin Schouten, 1500 vrij

50, 100 vrij; 50, 100, 200 rug
100, 200, 400 vrij, 200 rug
400 vrij, 200 rug

Regiokampioenschappen Korte Baan
Malika Brink:
50 vrij
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Jip Duursema:
50, 100, 200, 400 vrij; 50, 100 rug; 50, 100 vlinder; 50, 100, 200 school;
200
wissel
Jet Kleine:
50, 100 vrij; 50 vlinder
Mike Kloth:
50 vrij
Amber vd Kruk (reguliere limieten): 50, 100, 200, 400 vrij
Anouk vd Kruk: 50, 100, 200, 400 vrij; 50, 100, 200 school; 200 wissel
Mees Minneboo: 50, 100, 200 vrij; 50, 100 school, 50, 100 vlinder
Suzanne Mosch: 50, 100, 200 vrij; 50 vlinder; 50, 100 rug
Tessa Mosch:
50, 100, 200 vrij; 50 vlinder; 50 rug
Nicole Nelissen: 50, 100, 200 vrij; 50, 200 rug; 50 vlinder
Jordi de Nijs:
50, 100, 200, 400 vrij; 50, 100, 200 vlinder; 100, 200 school; 200 wissel
Femke Paus:
200 vrij
Emma Riemers: 50, 100, 200, 400 vrij; 50,100,200 rug; 50, 100 vlinder; 200, 400 wissel
Collin Schouten: 50, 100, 200, 400 vrij; 50, 100, 200 vlinder; 50,100,200 school; 50, 100,
200 rug; 200, 400 wissel
Michael vd Wal: 50, 100, 200, 400 vrij; 50, 100, 200 rug; 50, 100 vlinder; 50, 100, 200
school; 200 wissel
Kyra Wesemann: 50, 100, 200 vrij; 400 wissel
Liam Wesemann: 50, 100, 200 school
Boyd Wijkman: 50, 100, 200, 400 vrij; 50, 100, 200 rug; 50, 100 vlinder; 50, 100, 200
school; 200 wissel
Kay Wijkman:
50, 100, 200 vrij; 50 vlinder; 50, 100, 200 school

Erik Paus bevordert tot tijdwaarnemer 3

Bij de afgelopen junioren-jeugd circuit is een van onze klokkers,
Erik Paus (de vader van Femke), beoordeelt door de regio voor
tijdwaarnemer 3. Deze bevordering is pas mogelijk als je minimaal
al een jaar als klokker hebt gefungeerd. Hij is glansrijke geslaagd
voor deze beoordeling! Van harte gefeliciteerd en veel succes bij
het fungeren.
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Wedstrijdverslagen

NK Estafette

In een imponerende zwemarena in Eindhoven zwommen Jip, Marco, Liam, Collin en
Michael de NK estafette voor junioren. Het NK was in de pauze van de World Cup
geprogrammeerd wat als voordeel opleverde dat er in een prachtige omgeving kon worden
gezwommen maar als nadeel dat de rugslag in het springbad moest worden gezwommen
en de nummers elkaar razendsnel opvolgde. Bij de 4x100 rug werden ze 12e en twee
seconden onder de inschrijftijd. Op de 4x100 vrij werden ze 16e net een paar seconden
boven hun inschrijftijd. De 4x100 wissel liep wat minder en hun tijd was ruim boven de
inschrijftijd maar toch werden ze er nog 13e mee. Als afsluiter was er de 4x100 school en
daar zwommen ze net boven hun inschrijftijd, goed voor een 12e plek. In het
eindklassement met alle tijden bij elkaar opgeteld en gecorrigeerd voor vervangende tijden
werden ze 16e van Nederland. Goed gedaan, mannen.
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Competitie deel 1 in Purmerend

Al vrij vroeg aan het begin van het seizoen stond het eerste deel van de competitie
geprogrammeerd. Door de nieuwe indeling van de B-klasse en het verlies van enkele sterke
zwemmers zou het een zware competitie voor ons worden. Door de KNZB zijn wij in een
poule geloot die 4 ploegen had die vorig jaar nog in de A-klasse zwom en WZ&PC
Purmerend die elk jaar een sterke ploeg op de been brengt. Door de goede inzet van alle
zwemmers wisten wij in de eerste ronde de schade beperkt te houden en een mooie 6e plek
te bezetten bij de tussenstand, boven de degradatiestreep. In het totaalklassement staan
we zelfs 15e van de 33 ploegen!
Bij deze wedstrijd sneuvelde ook meer dan dertig persoonlijke records. Boyd zwom een PR
op de 100 wissel en Lucas Aandewiel op de 100 school (-0.5 sec) en de 200 vrij (-2 sec). Liam
haalde 0.5 seconden af van zijn 100 rug PR en Michael haalde ook 0.5 seconden af maar
dan van zijn 100 school PR. Op de 200 school zwom Imme een PR (-4 sec) en op de 50 vrij
Lukas Schipper (-1 sec). Emma Riemers haalde fors uit op de 100 vlinder (-6 sec) en de 200
rug (-5.5 sec).Natasja was in goede vorm want ze zwom niet alleen 3 seconden af van haar
50 vrij PR maar ook liefst 7 seconden van haar 100 wissel PR. Femke haalde maar liefst 18
seconden van haar 200 vrij PR af en Mees haalde 4 seconden van zijn 100 rug PR af. Ook
Emma Marsman was goed op dreef met PRs op de 50 vrij (-1 sec) en 100 wissel (-5 sec).
PRs waren er ook voor Amber op zowel de 100 rug (-1 sec) als de 200 school (-9 sec). Mike
Kloth zwom een PR op de zware 100 vlinder (-4 sec) en Cas op de 50 vrij (-0.2 sec) evenals
Talitha (-1 sec). Nikki sloeg toe op de 100 wissel met een PR van 5 seconden. Esra behaalde
PRs op de 200 vrij (-6 sec) en op de 100 school (-1 sec). Pascale haalde 0.5 seconde van haar
100 wissel PR en Jip haalde 3 seconden van zijn 200 vrij PR af en zijn 100 school PR. Malika
zwom liefst 9 seconden van haar 100 vlinder PR af en Thijmen zwom PRs op zowel de 50 vrij
(-1 sec) als de 100 wissel (-3 sec). Het tweede deel van de competitie is pas in januari dus
genoeg tijd voor iedereen om in de trainingen de vorm aan te scherpen.
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Deel 1 Swimkick-Minioren circuit in Alkmaar

In Alkmaar stond het eerste deel van het Swimkick-Minioren Circuit
op het menu. De Swimkick is een mooie gelegenheid om zwemmers
hun debuut te laten maken. Dit keer waren dat Jelte, Jildau, Romée
en Cloë die hun eerste zwemwedstrijd mochten zwemmen. En dat
deden ze fantastisch door keurig volgens de regels hele mooie
tijden te zwemmen! Romée was heel snel want zij won op de 25 vrij
het goud en op de 25 rug het zilver. Ook Hiba en Lucas vielen bij de
Swimkick in de prijzen met allebei een bronzen medaille. Hierbij
zwom Lucas ook PRs op de 50 vrij (-1 sec) en de 50 rug (-0.2 sec).
Bij de minioren won Nikki het goud op de 100 vrij
en het zilver op de 100 rug. Met haar tijd op de
100 rug zwom ze al de inschrijflimiet voor de
Jaargangfinale. Lieke verbeterde haar PR op de
100 vrij (-2 sec) en Natasja op de 100 rug (-0.5
sec). Talitha haalde 3 seconden van haar 100 rug
PR af en Ceylin haalde maar liefst 5 seconden van
haar 200 wissel PR af.Tenslotte zwom Thijmen
bijna 2 seconden af van zijn 100 rug PR.

WZ&PC limietwedstrijd in Purmerend

Op jacht naar limieten voor N(JJ)K en regiokampioenschappen of naar een PR traden een
aantal zwemmers van Zeemacht aan bij de WZ&PC limietwedstrijd in Purmerend. Voor
Emma en Collin was de limietenjacht succesvol want ze behaalde de NJJK limieten op
respectievelijk de 400 vrij en de 200 rug. Emma zwom daarnaast ook PRs op de 100 vrij (-1
sec) en de 50 vrij (-0.3 sec). De sporen van de zware trainingsweek waren nog zichtbaar
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want de PRs kwamen spaarzaam. Malika zwom een PR op de 100 rug (-1 sec), en Jip op de
100 rug (-1 sec) en de 100 vlinder (-1 sec). Amber haalde 1 seconde van haar 100 vrij PR af
en Femke op de 50 vrij (-0.3 sec). Op de 200 wissel zwom Imme tenslotte 5 seconden van
haar PR af.

Deel 1 Junioren-Jeugd circuit in Purmerend

In Purmerend werd het eerste deel van de Junioren-Jeugd Circuit gezommen. In
tegenstelling tot vorige jaren waren er nu geen finales wegens gebrek aan belangstelling bij
veel verenigingen. Een kleine ploeg van Zeemacht deed mee en met succes. Collin behaalde
de NJJK limiet op de 400 vrij en Emma de NJJK limiet op de 200 rug. Emma won 3x goud,
Collin 2x goud, Femke 1x zilver en Jip en Mees 1x brons.
Dit geweld ging natuurlijk gepaard met een paar mooie persoonlijke records. Jip zwom PRs
op de 50 vrij (-1 sec) en de 50 school (-1 sec) en zwom voor het eerst de 400 vrij. Esra
behaalde PRs op de 50 rug (-0.2 sec) en 200 rug (-10 sec) en Marco op de 400 vrij (-10 sec).
Mees zwom voor het eerst onder de 27 seconden op de 50 vrij en behaalde een PR op de
200 wissel (-0.5 sec). Femke zwom een PR op de 200 wissel (-10 sec) en 50 rug (-0.2 sec).
Collin behaalde PRs op de 400 vrij (-10 sec) en 50 school (-0.4 sec) en Emma op de 200 rug
(-4 sec) en 50 rug (-0.5 sec).
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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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Verjaardagskalender
4 november

Henk Knoll

6 november

Imme van Tatenhove

6 november

Mike Kloth

10 november

Wendy v/d Kruk

19 november

Eric van Heezick

22 november

Jildou Boonstra

22 november

Jelte Boonstra

Deadline volgende Waterspetjes
29 November 2018
27 December 2018
Mededelingen, verslagen en leuke foto’s voor de nieuwsbrief sturen naar:
ellenstefan@quicknet.nl

