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December 2018 
Wedstrijdagenda 
Datum Wedstrijd Zwembad Bijzonderheden 
December    

2  december Martinez Cup Amsterdam Aanschrijving verstuurd 

8 december Zuyderzee Masters Circuit, deel 4 Lelystad Aanschrijving verstuurd 

9 december Minioren-Junioren circuit, deel 2 Krommenie Aanschrijving verstuurd 

14-16 december NJJK korte baan Eindhoven Limieten 

21-23 december NK korte baan Tilburg Limieten 

    

Januari    

6 januari Zuyderzee Masters Circuit, deel 5 Amersfoort  

6 januari ZV de Zaan limietwedstrijd Zaandam  

13 januari Nationale Zwemcompetitie, deel 2 Purmerend Verplicht! 
20 januari Junioren-Jeugd circuit, deel 3 Alkmaar  

24-27 januari ONMK kb (Masters) Zwolle  

27 januari Swimkick-Minioren circuit, deel 2 Purmerend  

 
Nieuwe leden 
Frederique Bais (junioren 3) 
Gijs Marsman (minioren 3) 
 
We wensen jullie veel plezier en succes bij Zeemacht! 
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Nieuws 
Van het bestuur & technische commissie 
 
Trainingen Kerstvakantie 
De training op woensdag 5 december gaat niet door omdat het zwembad gesloten is. 
Tijdens de Kerstvakantie blijven wij lekker doortrainen. Er is alleen geen training  op 
maandag 24 december, dinsdag 25 december, woensdag 26 december, donderdagochtend 
27 december (wel dus donderdagmiddag), maandag 31 december en dinsdag 1 januari. 
 
Incasso contributie 
Vanaf januari 2019 is het de bedoeling dat de maandelijkse contributie wordt geïncasseerd 
via Clubcollect. In principe veranderd er weinig, deze organisatie ziet toe op het innen van 
de contributie en benaderd de storneerders/wanbetalers. Deze beslissing heeft het 
hoofdbestuur van MSV Zeemacht samen met de afdelingen moeten nemen, omdat de 
laatste jaren een groot aantal leden niet betaalde of het bedrag storneerde. Dat is 
natuurlijk niet de bedoeling want door het niet ontvangen van contributie komt de 
vereniging in financiële problemen. Echter om deze diensten te dekken gaat het 
contributiebedrag per maand met 50 cent omhoog. 
 
Clubkleding 
Samen met de andere natte afdelingen van MSV Zeemacht gaan we kijken naar nieuwe 
clubkleding. Zelf denken we aan een nieuw shirt en een bijpassend broekje. Maar 
waarschijnlijk kan er ook andere kleding aangekocht worden in de clubkleuren van 
Zeemacht. De kleding kan dan besteld worden via een website. Zodra er meer bekend is 
hierover komen wij weer in de lucht. 
 

Van de trainers 

Nieuwjaars estafette 
Op zaterdag 5 januari gaan wij een Nieuwjaars estafette houden van 6.30 
tot 8.00. Iedereen die op die tijd traint is welkom om mee te doen samen 
met een buddy (broer, zus, ouder) waarmee je samen in een team binnen 
een uur zoveel mogelijk 50 meters zwemt. Als je je nog niet opgegeven 
hebt doe dit zo snel mogelijk bij Kyra Wesemann. 
 
Uitslag borstcrawl techniekwedstrijd 
Op  6 Oktober werd de eerste techniekwedstrijd van het seizoen gehouden en wel voor de 
borstcrawl. Onder het toeziend oog van de trainers konden alle zwemmers laten zien wat 
ze hadden geleerd in de afgelopen maanden. Dat bleek wel goed te zitten want aan veel 
zwemmers konden een diploma worden uitgereikt. 
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Brons    Zilver 
Tijs van Leek  Eric van Heezick 
Sara vd Kraats  Jurre van Boheemen 
Hiba Essataa  Talitha Holtjer 
Jelte Boonstra 
Jildau Boonstra 
Nami vd Ruit 
Romée Smit   
  
Goud 
Lucas Schipper 
Basma Essataa 
Danny van Geffen 

 
Nederlandse kampioenschappen 
Er is nog een weekend te gaan voor de kwalificaties maar het lijkt er op dat de deelnemers 
voor het Nederlandse Junioren & Jeugd Kampioenschappen en Open Nederlandse 
Kampioenschappen bekend zijn. Emma, Collin en Michael zullen van donderdag 13 
december t/m zondag 16 december uitkomen op het NJJK in Eindhoven. Hun resultaten zijn 
live te volgen op: http://livetiming.knzb.nl/njjkkb18/ 
Amber zal uitkomen op het ONK die in Tilburg wordt gehouden van vrijdag 21 december tot 
zondag 23 december. Haar jacht op titels en records is te volgen op: 
http://livetiming.knzb.nl/onkkb18/. Alle vier heel veel succes toegewenst! 
 
Informatieavond wedstrijdzwemmen 
Op een gure dinsdagavond werd in gebouw Atlantis nabij het 
zwembad een informatieavond gehouden voor ouders. Een 
twintigtal ouders hoorden een presentie over de vereniging, de 
trainings- en wedstrijdaanpak en de rol van ouders en konden 
vragen stellen aan bestuur, trainers en technische commissie. 
Van de aanwezige ouders was duidelijk dat de informatie zeer 
nuttig was e allerlei vragen die leefden bij de ouders konden 
worden beantwoord. Het plan is om dit volgend jaar met wat 
aanpassingen te herhalen en dan hopen wij natuurlijk op een nog 
grotere opkomst. De presentatie is rondgemaild naar iedere 
ouder. Schroom niet om bij vragen hierover deze te stellen aan bestuur, technische 
commissie en trainers. 
  

http://livetiming.knzb.nl/njjkkb18/
http://livetiming.knzb.nl/onkkb18/
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Foto’s NJJK 800/1500 
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Wedstrijdverslagen 

 
 
NJK 800/1500 in Amsterdam 
Onze lange afstandzwemmers Collin en Emma hadden zich gekwalificeerd voor de 
Nederlandse Junioren Kampioenschappen lange afstanden in Amsterdam. Collin ging als 
eerste van start en in een constante tempo met 50 meter rondjes tussen de 35.5 en 35.9 
seconden verbeterde hij zijn PR met maar liefst 30 seconden. Hiermee steeg hij flink op de 
ranglijst en eindigde hij als 7e van Nederland. Aan het eind van het programma ging Emma 
van start. Haar race liep helaas wat minder soepel en ze zwom net boven haar persoonlijke 
record wat wel goed was om als 8e van Nederland te eindigen. Top gedaan door allebei!  
 
Zuyderzee Masters Circuit deel 2 in Zwolle 
Onze Masters Annette en Bianca deden voor het eerst dit seizoen mee aan het ZuyderZee 
Masters Circuit. Hierbij maakte Bianca na lange tijd weer haar comeback bij Zeemacht. Ze 
eindigde meteen driemaal derde binnen haar leeftijdscatagorie. Annette won de 200 meter 
vlinderslag en werd tweemaal zesde.  

 
Juttercup in Den Helder 
Traditioneel is eind Oktober onze eigen thuiswedstrijd, de Juttercup. Een feest voor onze 
eigen zwemmers die nu niet ver hoeven te reizen en een feest voor het publiek omdat alles 

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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prachtig te volgen is met de electronische tijdwaarneming. Dank aan de vele vrijwilligers en 
officials die deze wedstrijd mogelijk hebben gemaakt! 
 
Hoogtepunt was het Nederlands Paralympisch 
Record van Amber op de 400 meter vrije slag: 
ze verbeterde haar eigen Nederlands record 
met maar liefst negen seconden en was zelfs 3 
seconden sneller dan het wereldrecord van 
Taylor Corry (Australië) uit 2015. Verder zwom 
Collin de limiet voor de Nederlandse Junioren & 
Jeugd Kampioenschappen (NJJK) op de 400 
meter wisselslag. Emma miste net deze limiet 
maar verbeterde wel haar persoonlijk record 
met ruim 25 seconden. Onze zwemmers wist 
verder 12 gouden, 10 zilveren en 7 bronzen medailles binnen te slepen. Goud werd er 
gewonnen door Nikki, Pascale, Ceylin, Emma Marsman, Emma Riemers, Collin en Mike. 
Zilver was er voor Natasja, Lieke, Hiba,  Liam, Cas, Boyd en Mees. Tenslotte was er brons 
voor Nami, Lucas, Femke en Erik. 

 
Ook werden er weer vele persoonlijk records gezwommen.Basma 
zwom PRs op de 50 vrij (-2 sec), 100 vrij (-7 sec), 50 rug (-4 sec), en 
100 school (-1.5 sec). Zus Hiba zwom een PR op de 50 school (-2 
sec). PRs waren er voor Danny op de 100 vrij (-2 sec), 100 rug (-2 
sec), en 100 school (-5 sec).Ceylin haalde 2 seconden af van haar 
100 vrij PR en 1 seconde van haar 50 school PR. Eric zwom maar 
liefst 17 seconden af van zijn 100 vrij PR en 7 seconden van zijn 100 
rug PR. Esra had een PR op de 100 vrij (-1 sec) enTalitha op de 100 
vrij (-5 sec) en de 50 school (-2 sec). Nikkie zwom PRs op de 100 vrij 
(-2 sec), 50 rug (-1 sec) en 50 school (-2 sec). 
 

Mike had succes op de lange afstanden met PRs op de 200 vrij (-
28 sec) en 200 school (-16 sec). Sara zwom 3 seconden van haar 
50 school PR af en Mees zwom 0.1 seconden van zijn 200 vrij PR 
af. Emma Marsman had PRs op de 100 vrij (-8 sec), 50 rug (-2 
sec), en 100 wissel (-0.2 sec). Natajsa zwom liefst 9 seconden 
van haar 100 vrij PR af en 0.5 seconden van haar 50 school PR. 
Emma Riemers haalde 1.5 seconde van haar 200 vrij PR af en 1 
seconden van haar 100 vlinder PR. Nami zwom 5 seconden van 
haar 50 school PR en broer Lucas 13 seconden van zijn 100 vrij 
PR en 10 seconden van zijn 100 school PR. Reza zwom PRs op de 
100 vrij (-2 sec) en 50 school (-12 sec). Liam had PRs op de 100 
vrij (-2 sec), 200 vrij (-1 sec), en 50 school (-0.2 sec). Marco had 
tenslotte een uitstekende dag met PRs op de 100 vrij (-1 sec), 100 rug (-1 sec) en 200 rug (-7 
sec). 
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Deel 2 Junioren-Jeugd circuit in Alkmaar 
In Alkmaar stond alweer het tweede deel van het Junioren-Jeugd Circuit op het programma. 
En er werd hard gezwommen in Alkmaar! Emma zwom de NJJK limieten op zowel de 200 
wissel als de 50 vrij. Daarnaast won zij ook nog eens 3x goud. Femke zwom Regiolimieten 
op de 400 vrij en 50 vrij. Mees won 1x goud en 2x zilver, Collin en Michael beide 1x goud en 
1x zilver en Marco 1x zilver.  
 
Ook waren er weer mooie PRs te noteren. Op de 400 vrij verbeterde Femke haar PR met 
ruim 40 seconden en Raphaella met ruim 30 seconden. Ook Nicole verbeterde haar PR op 
deze afstand. Op de 200 wissel zwommen Emma een PR (-5 sec), Mike (-0.1 sec), Malika (-2 
sec), Collin (-8 sec) en Marco (-1 sec). Op de 200 rug haalde Mees 5 seconden van zijn PR af. 
Op de 50 vrij zwommen Femke (-0.4 sec) en Emma (-0.6 sec) PRs en op de 50 vlinder was er 
een PR voor Michael (-0.2 sec) en Liam (-1 sec).  
 
Regio Minioren Clubmeet in Zaandam 
Voor het eerst sinds jaren deed een team van minioren mee aan de regionale minioren 
clubmeet. Bij deze wedstrijd zwem je voor de punten van het team. Voor elke seconde krijg 
je een punt en het team met de minste punten wint de wedstrijd. Omdat de tijden van de 
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zwemmers in de verschillende leeftijdsklassen meetelde en ook 
alle estafettes was het resultaat van elke zwemmer belangrijk! 
Onze team van 12 zwemmers eindigde op een razenknappe vijfde 
plek (van de twaalf ploegen), zeker als je bedenkt dat wij bij twee 
leeftijdsklassen jongens minioren helaas geen deelnemers hadden 
en andere teams meerdere zwemmers per leeftijdsklasse hadden. 
Deze goede prestatie kwam door de grote inzet van onze minioren 
die keihard zwommen en bij estafettes elkaar goed aanmoedigde.  
 
Het zal dus niet verbazen dat er een aantal mooie PRs werden 
gezwommen. Thijmen zwom PRs op de 50 rug (-1 sec), 50 vlinder 
(-4 sec) en 100 wissel (-3 sec). Hiba behaalde PRs op de 50 vrij (-4 
sec), 50 rug (-3 sec) en 50 school (-4 sec). Ceylin haalde 2 seconden 
van haar 50 vlinder PR af en Nikki van de 50 rug (-1 sec) en 100 wissel (-2 sec). Cas zwom 
PRs op de 50 vrij (-1 sec) en 100 vrij (-2 sec). Lieke haalde 2 seconden van haar 50 school PR 
af en Christoph 4 seconden van zijn 50 vlinder PR.  
 
Naast deze zwemwedstrijd was er vooraf nog een andere wedstrijd: een 
spandoekenwedstrijd! In een optocht moesten alle ploegen met mooie spandoeken langs 
een jury. Onze minioren hadden de zaterdagochtend ervoor onder leiding van de familie 
Schuijl twee mooie spandoeken met prachtige verlichting gemaakt. En niet voor niets want 
we behaalde een schitterende tweede plek. De trainers waren zeer tevreden over deze  
teamprestatie bij deze wedstrijd en waar wij hopelijk volgend jaar met onze minioren weer 
naar toe kunnen gaan. 
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Tweede WZ&PC limietwedstrijd in Purmerend 
Op jacht naar limieten en PRs waren een aantal zwemmers actief bij de tweede 
limietwedstrijd in Purmerend. Malika zwom PRs op de 100 vrij (-1 sec) en 50 school (-0.2 
sec). Femke zwom een PR op de 100 rug (-3 sec) en behaalde de regiolimiet op de 200 rug. 
Emma haalde 3 seconden van haar 200 vrij PR af en 0.6 seconden van haar 100 rug PR. 
Imme haalde maar liefst 9 seconden van haar 200 vrij PR af en 4 seconden van haar 100 
vlinder PR. Michael zwom tenslotte op de 200 vrij een PR (-1 sec). 
 
Zuyderzee Masters Circuit deel 3 in Almere 
Onze Masters Bianca en Annette deden mee aan het derde deel van het Zuyderzee Masters 
Circuit in Almere. Annette werd tweede op de 400 wissel  en ook tweede op de 25 rug. 
Bianca werd vierde op de 100 school en tweede op de 200 rug.  

 
Deel 1 Regiokampioenschappen in Hoofddorp 
In Hoofddorp werd het eerste deel van de Regiokampioenschappen Korte Baan  
gezwommen waaraan alle zwemverenigingen uit Noord-Holland meededen waaronder de 
Nederlandse topvereniging de Dolfijn. Hiermee kende deze kampioenschappen een 
ijzersterke bezetting, mede ook omdat er scherpe A-limieten moesten worden gezwommen 
om mee te mogen doen.  Voor Zeemacht was het een bijzonder succesvolle wedstrijd met 6 
gouden, 7 zilveren en  4 bronzen medailles. Ook zwom Emma  de NJJK limiet op de 400 
meter wisselslag. 
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Bij de dames won Amber goud in de 
paralympische klasse en brons bij de 200 
vrij. Ook Emma won goud op de 50  vrij, 
de 50 rug, de 200 vrij en was goed voor 
zilver op de 400  wissel en 100 vlinder. 
Bij de heren won Collin het zilver op de 
zware 200 vlinder en de 200 rug en 
brons op de 400 vrij.  Michael zwom 
naar het zilver op de 200 school en het 
brons op de 100 vrij en 50 vlinder. Boyd 
zwom naar een gouden medaille op de 
200 rug en een zilveren medaille op de 
100 rug. Liam behaalde het goud op de 
200 school. Tenslotte wist de jonge 
herenploeg van Zeemacht bestaande uit 
Jordi, Boyd, Collin en Michael een 
zilveren plak op de 4x200 meter vrije 
slag te behalen. 
 
Naast deze medailleregen werden er een 
ook aantal mooie PRs gezwommen. 
Amber behaalde PRs op de 50 rug (-1 

sec), 50 vrij (-0.2 sec) en 200 vrij (-2 sec). Nicole haalde 0.4 seconde af van haar 50 vrij PR en 
0.1 seconden van haar 50 rug PR. Femke zwom PRs op de 50 vrij (-0.2 sec) en op de 200 vrij 
(-5 sec). PRs op de 50 rug (-0.4 sec) en de 400 wissel (-4 sec) waren er voor Emma. Collin 
behaalde PRs op de 200 vrij (-0.5 sec), 200 rug (-2 sec), 50 vlinder (-0.5 sec) en 200 vlinder (-
8 sec).  Op de 200 school zwommen Michael (-6 sec) en Liam -2 sec) PRs en Michael zwom 
ook nog een PR op de 50 vlinder (-0.7 sec). 
 
Deel 2 Regiokampioenschappen in Hoofddorp 
Na de succesvolle eerste weekend werd er ook in het tweede 
wekend van de Regiokampioneschappen goed gepresteerd. Er 
werden namelijk 7 gouden, 1 zilveren en 5 bronzen medailles 
gewonnen. Hiermee kwam het totaal over de twee weekenden 
op 13 gouden, 8 zilveren, en 9 bronzen medailles. 
 
Bij de dames won Emma goud op de 100 vrij, de 100 en 200 
rug, en zilver op de 400 vrij. Amber won wederom goud in het 
paralympische klassement. Suzanne snelde naar het brons op 
de 100 rug. Bij de heren won Liam goud op de 50 school en het 
brons op de 100 school. Collin won  het brons op de 400 wissel 
en 200 vrij en Mees won het brons op de 50 meter school. Ook 
bij de estafetteploegen ging het uitstekend. Bij de dames 4x200 vrij was er winst voor het 



 
 

               Nieuwsbrief MSV Zeemacht Wedstrijdzwemmen 

estafetteteam bestaande uit Amber, Suzanne, Emma en Anouk. Op de 4x100 vrij dames 
bestond de ploeg  uit Amber, Suzanne, Tessa, en Emma en ook zij wonnen het goud. 
 
Ook werden er weer een aantal persoonlijke records gezwommen. Amber zwom PRs op de 
400 vrij (-2 sec), 100 rug (-0.4 sec) en 200 wissel (-3 sec). Mees was op dreef op de 200 vrij 
(-0.2 sec), 50 school (-1 sec) en 100 school (-1.5 sec). Femke haalde 7 seconden van haar 
400 vrij PR af en 1 seconde van haar 200 rug PR. Collin zwom PRs op de 50 vrij (-0.5 sec), 
200 vrij (-2 sec), en 100 rug (-1 sec). Liam zwom PRs op de 50 school (-2 sec) en de 100 
school (-3 sec). 
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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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Verjaardagskalender 
 
8 december Frederique Bais 

9 december Twan Rozie 

12 december Christoph Smit 

16 december Sara vd Kraats 

19 december Marianne Bakker 

20 december Esra Hertsenberg 

20 december Christa Lokkerbol 

24 december Mees Minneboo  

31 december Bianca Groot 

 
Deadline volgende Waterspetjes 
 

27 December 2018 

1 Februari 2019 

1 Maart 2019  

 
Mededelingen, verslagen en leuke foto’s voor de nieuwsbrief sturen naar: 

ellenstefan@quicknet.nl 
 

mailto:ellenstefan@quicknet.nl
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