
 
 

               Nieuwsbrief MSV Zeemacht Wedstrijdzwemmen 

Januari 2019 
Wedstrijdagenda 
Datum Wedstrijd Zwembad Bijzonderheden 
Januari    

6 januari Zuyderzee Masters Circuit, deel 5 Amersfoort Aanschrijving verstuurd 

6 januari ZV de Zaan limietwedstrijd Zaandam Aanschrijving verstuurd 

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

24-27 januari ONMK kb (Masters) Zwolle Aanschrijving verstuurd 

27 januari Swimkick-Minioren circuit, deel 2 Purmerend  

27 januari DAW lange baan limietwedstrijd Alkmaar  

    

Februari    

3 februari Orca LAC  Leeuwarden  

10 februari Nationale Zwemcompetitie, deel 3 Purmerend Verplicht! 
16 februari Zuyderzee Masters Circuit, deel 6 Heerenveen  

23-24 februari Voorjaarslimietwedstrijd Den Haag  

    

 
Nieuwe leden 
Manon Post (senioren 2) 
 
We wensen je veel plezier en succes bij Zeemacht! 
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Nieuws 
Van het bestuur & technische commissie 
 
Uitval trainingen in de Kerstvakantie 
Ter herinnering: er wordt niet getraind op maandag 31 december en dinsdag 1 januari. 
Voor de rest blijven wij gewoon lekker trainen! 
 
 

Van de trainers 

Uitslag rugcrawl techniekwedstrijd 
Op  8  December werd alweer de tweede techniekwedstrijd van het 
seizoen gehouden en wel voor de rugcrawl. Onder het toeziend oog van 
de trainers konden alle zwemmers weer laten zien wat ze hadden geleerd 
in de afgelopen maanden. Opnieuw ging dit heel goed want aan veel 
zwemmers kon een diploma worden uitgereikt. 
 
 
 
Brons    Goud  
Lina Hani   Lucas Schipper 
Jelte Boonstra  Basma Essataa 
Jildau Boonstra  Danny van Geffen 
    Romee Smit 
    Hiba Essataa 
    Cas Houtman 
    Jurre van Boheemen 
    Talitha Holtjer 
    Reza Vos 
 
 
 

Robin Brink geslaagd als tijdwaarnemer 
Het heeft door omstandigheden even geduurd maar het is hem uiteindelijk toch gelukt. Bij 
de minioren-junioren wedstrijd in Krommenie is Robin Brink bevordert tot tijdwaarnemer 4. 
Hartstikke gefeliciteerd! Robin en andere ouders die officials zijn, zijn van groot belang voor 
onze afdeling. Zonder officials mogen onze zwemmers niet zwemmen!  
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Zweminstuif in Aquacentrum 
Op woensdag 2 januari zal het Aquacentrum een zweminstuif organiseren met allerlei 
activiteiten. De kosten zijn slechts een euro+entree geld. Een onderdeel van de zweminstuif 
is kennismaken met wedstrijdzwemmen. Geef dus door aan al je vriendjes, vriendinnetjes, 
neefjes, nichtjes, broertjes en zusjes dat dit een mooie gelegenheid is om met allerlei 
zwemsporten kennis te maken. 
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Minioren Clubmeet spandoeken 
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Wedstrijdverslagen 

 
 
Martinez Cup in Amsterdam 
Een klein groepje zwemmers ging naar de Martinez Cup in Amsterdam, een drukbezette 
wedstrijd waar veel toppers aan de start kwamen. Limieten werden er helaas niet gehaald 
maar wel een paar persoonlijk records. Amber verbeterde haar Nederlands Record op de 
400 vrij (-0.2 sec) en zwom een PR op de 200 rug. Collin zwom PRs op de 200 vlinder (-1 sec) 
en de 50 vlinder (-0.5 sec). Marco was goed op dreef want hij zwom PRs op de 50 vrij (-0.5 
sec), 100 school (-0.3 sec) en 100 wissel (-1.5 sec). 
 
Zuyderzee Masters Circuit deel 4 in Almere 
Onze Masters Annette en Bianca waren weer actief bij het ZuyderZee Masters Circuit die dit 
keer in Almere was. Bianca werd 2e op de 200 school, 2e op de 100 wissel en 2e op de 100 
vrij. Annette werd 6e op de 25 vrij, 5e op de 50 vlinder en 1e op de 200 vlinder. 
 
Minioren-Junioren Circuit deel 2 in Krommenie 
In Krommenie stond al weer deel 2 van het Minioren-Junioren Circuit op het programma. 
Een zwaar programma met onder andere een 200 wissel en een 100 vlinder! Er werd mooi 
gepresteerd met 15 prs en veel medailles. Nikki won 2x goud, Ceylin 1x goud, Romee 2x 
zilver en Mike en Hiba wonnen allebei het brons. 
 
Danny haalde 3 seconden af van zijn 
100 wissel PR en Pascale 1 seconde 
van haar 100 vrij tijd. Ceylin zwom 
een PR op de 100 vrij (-0.5 sec) en 
Eric op de 50 school (-2 sec) en 100 
school (-6 sec). Nikke zwom PRs op 
de 50 vlinder (-3 sec), als tussentijd 
op de 200 wissel, en op de 50 vrij (-1 
sec). Talitha haalde ruim 1 seconde 
af van haar 100 vrij PR en Natasja 
ruim 2 seconden. Mike behaalde PRs op de 100 school (-0.2 sec) en de 100 wissel (-1 sec). 
Emma zwom PRs op de 50 vrij (-1 sec) en 100 vrij (-3.5 sec) en Christoph op de 50 vlinder (-
3.5 sec). Mooi gezwommen allemaal!  
 
 

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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NJJK in Eindhoven 
Bij de Nederlandse Junioren & Jeugd Kampioenschappen in Eindhoven waren drie 
zwemmers van MSV Zeemacht actief die de scherpe limieten voor dit kampioenschap 
hadden gezwommen. Emma was het meest succesvol en zwom zich vijf maal in de top 10. 
Het dichtst bij het podium kwam zij op de 100 vrij (PR -1 sec) en 200 vrij (PR -2 sec) waar zij 
beide keren vierde werd. Op de 400 vrij (PR -7 sec)) was er een zevende plaats, op de 200 
rug een achtste plaats en op de 50 meter vrij (PR -0.2 sec) een tiende plek. Op de  200 
wissel werd zij achttiende. Michael zwom een persoonlijke record op de 50 rug (-0.5 sec) 
waar hij als zevende eindigde. Hij werd verder nog zestiende op de 100 rug, 21e op de 50 
vrij en 21e op de 200 rug. Collin zwom een persoonlijk record op de 400 wissel (PR -2.5 sec) 
waarmee hij in de top 10 eindigde. Op de 200 rug was er een 15e  plek en op de 400 vrij (PR 
-2.5 sec) werd hij 17e. 
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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 
 
3 januari Manon Post 

5 januari Kyra Wesemann 

5 januari Erwin van Boheemen 

6 januari Jet Kleine 

10 janauri Pien Schenk 

10 januari Thijmen van Boheemen 

16 janauri Nami vd Ruit 

20 janauri Boyd Wijkman 

22 janauri Basma Essataa 

23 januari Cas Houtman 

 
Deadline volgende Waterspetjes 
 

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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