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Februari 2019 

Wedstrijdagenda 

Datum Wedstrijd Zwembad Bijzonderheden 

Februari    

10 februari Nationale Zwemcompetitie, deel 3 Purmerend Verplicht! 

16 februari Zuyderzee Masters Circuit, deel 6 Heerenveen  

23-24 februari Voorjaarslimietwedstrijd Den Haag verstuurd 

    

Maart    

3 maart Minioren-Junioren Circuit deel 3 Den Helder  

9-10 maart Jaargangwedstrijden Leiden Beste 18 van NL/leeftijd 

10 maart Speedo Challenge Amsterdam  

16 maart Zuyderzee Masters Circuit, deel 7 Emmeloord  

17 maart Junioren-Jeugd circuit, deel 4 Alkmaar  

24 maart Nationale Zwemcompetitie, deel 4 Purmerend Verplicht! 
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Nieuws 

Van het bestuur & technische commissie 
 
Thuiswedstrijd in Den Helder 
Op 3 maart zal in ons eigen bad deel 3 van het Minioren-Junioren Circuit worden 
gezwommen. Eindelijk eens weer een wedstrijd dichtbij! Het betekent echter wel dat deze 
wedstrijd ook volledig door ons zal worden georganiseerd. De technische commissie zal dan 
ook ouders gaan benaderen voor hulp bij deze wedstrijd, met name opbouw en afbouw 
zwembad, kaartjeslopen, catering en medaille uitreiking. We rekenen op een ieders 
medewerking om van deze wedstrijd een groot feest te maken! 
 

Van de trainers 

Zweminstuif 
Op  woensdagmiddag 20 februari organiseert Aquacentrum wederom een 
zweminstuif. Bij deze zweminstuiven kunnen wij voor een deel van de tijd 
kinderen kennis laten maken met wedstrijdzwemmen. Omdat 
Aquacentrum dit regelmatig in de vakanties wil organiseren zoeken wij 
vrijwilligers (vooral zwemmers) die hier een handje mee kunnen helpen. 
Heb je zin kinderen een uurtje kennis te laten maken met wedstrijdzwemmen meldt je dan 
even aan bij een van de trainers.  
 

Nieuwjaarsestafette 
Een verslag van Pascale en Kees Goed over de Nieuwjaarsestafette: 
 
Familiezwemmen  5 januari 
 
Uitgenodigd door Kyra, nu ja uitgenodigd? … op prettige en doortastende wijze ronselde zij 
ons. Enthousiast als ze was zeiden ook wij; “ ja we doen mee”. Wisten wij wat ons te 
wachten stond?  
Op de bewuste zaterdag is 
het om 06.20 uur in de 
kleedkamers een drukte 
van belang, dat belooft 
wat! Op de badrand blijkt 
dat we wel met zo’n 50 
zwemmers zijn, ik zie 
mensen in badpak of 
zwembroek die ik wel vaak 
in zwembad tegenkom  
maar nog niet eerder in 
zulke hippe en goed 
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passende zwemkledij aan heb getroffen. Anderen helpen mee in de catering of hebben het 
bad ‘opgetuigd’ als je iedereen  meetelt denk ik dat 90% van het wedstrijdzwemmen er is. 
Dus geslaagd is het al bij voorbaat. 
  
 06.35 uur meester Stefan dirigeert iedereen het bad in, “inzwemmen”  schalt het over het 
water…… en daar plonst iedereen te water en gaat baantjes trekken, goed uitkijken en 
niemand lekzwemmen. 
Voor een enkele jonge zwemmer is het wat druk;  eerst maar even de kat uit de boom kijken  
of anders gezegd de piranha uit de rivier kijken. 
Nadat de spieren zijn opgewarmd volgt onderdeel 2 , sprinten in de breedterichting van het 
bad. En ik maar denken dat we voor de lol kwamen straks ben ik leeg gezwommen nog voor 
het begint! 
Daarna de estafette voor de erebokaal het echte zwemmen komt nu. De groepsindeling is al 
gemaakt en in baan 3 mogen wij met andere eminente familie’s van start. In goed 
gezelschap van Thijme, Jurre, Nicole, Raphaella en bijbehorende ouders zwemmen Pascale 
en ik onze baantjes, met scherpe overnames en maximum inzet in het water weten we het 
tot een derde plek te schoppen. 
1850 meter gemaakt >>>>>wat een team!  
Ja familiezwemmen ik kende het nog niet, nu wel en volgend jaar doen we zeker weer mee. 
Kyra en alle anderen hartelijk dank voor het organiseren. 
 
Pascale en Kees 
 

Zwemmarathon in Aquacentrum Den 
Helder 

Aquacentrum Den Helder organiseert na vele jaren 
van afwezigheid een vernieuwde Zwemmarathon.  
 
Deze marathon zal plaatsvinden van 18 op 19 mei 
Tijd : 18:00-02:00.  
 
Je kan met een team deel te nemen aan dit 
evenement. 
 
Aanmelden van je team kan via mail adres: 
zwemorganisatieteamdenhelder@hotmail.com. 

 

 

  

mailto:zwemorganisatieteamdenhelder@hotmail.com
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Swimkick-Minioren in Purmerend 
 

  



 
 

               Nieuwsbrief MSV Zeemacht Wedstrijdzwemmen 

NJJK korte baan in Eindhoven 
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Wedstrijdverslagen 

 
 
ZV de Zaan Limietwedstrijd in Zaandam 
Een klein groepje minoren zwemmers ging naar de limietwedstrijd in Zaandam om vooral 
lange afstanden te zwemmen. Ceylin, Lieke, Pascale, Nikki en Natasja zwommen voor het 
eerst een 200 vrij en dat deden ze alle vijf heel goed en gedurfd. Pascale en Natasja 
zwommen aan het einde zelfs een 400 vrij. Ook dat ging hun beide goed af en ze eindigde 
met mooie tijden. Daar tussendoor zwom Nikki nog PRs op de 100 vrij (-3.5 sec) en de 50 
vrij (-0.5 sec) en Emma PRs op de 100 wissel (-2 sec) en 100 school (-2 sec). Tenslotte zwom 
Christoph voor het eerst een 100 vrij en 100 rug en ook dat ging hem goed af. Een mooie 
opsteker voor het tweede deel van het seizoen met nog veel miniorenwedstrijden te gaan. 
 

Zuyderzee Masters Circuit deel 5 in Amersfoort 
Bianca en Annette deden weer mee aan het Zuyderzee Masters Circuit en ditmaal was 
Peter met hun meegegaan. De wedstrijd werd in het mooie Amarena bad in Amersfoort 
werd gehouden. Bianca eindigde als 2e op de 100 school, 3e op de 200 wissel en 4e op de 
200 vrij. Annette zwom naar de 5e plek op de 50 rug, de 6e plek op de 50 vlinder en de 8e 
plek op de 50 vrij. Tenslotte zwom Peter naar de 6e plaats op de 50 rug en de 9e plaats op 
de 50 vrij.  
 

KNZB zwemcompetitie deel 2 in Purmerend 
Na een lange onderbreking werd deel 2 van de competitie gezwommen. Van te voren werd 

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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bevreesd naar deze ronde gekeken omdat niet de meest favoriete nummers op het 
programma stonden en zo direct na de kerstonderbreking niet iedereen nog in topvorm is.  
Deze vrees werd deels bewaarheid omdat de concurrentie op de 7e plaats inderdaad op ons 
ingelopen is maar we blijven nog mooi op de 6e plek staan, net boven de degradatiestreep. 
 
Er werden wel een forse hoeveelheid persoonlijke records gezwommen, meer dan vijftig in 
totaal! Thijmen zwom PRs op de 100 vrij (-4 sec) en 20 wissel (-4 sec) en Basma haalde ook 
liefst vijf seconden van haar 100 vrij PR af. Op de 100 vrij waren er ook PRs voor Danny (-4 
sec), Esra (-4 sec) en Eric (-3 sec). Lisa haalde 3 seconden af van haar 200 vrij PR en zus Nikki 
1 seconde van haar 50 school en maar liefst 9 seconden van haar 100 rug PR. Talitha zwom 
4 seconden van haar 100 rug PR af en 2 seconden van haar 50 school PR. Ook Cas zwom 
een PR op de 100 rug (-3 sec), Mike op de 100 vrij (-4 sec) en Sara op de 50 school (-4 sec). 
Anouk  behaalde een PR op de 50 vlinder (-0.3 sec) en Emma Marsman op de 100 rug (-1 
sec) en 50 school (-2 sec). Raphaella haalde 0.01 sec af van haar 200 rug PR en Femke van 
haar 100 rug (-2 sec) en 200 rug (-2 sec) PR. Op de 100 rug was er ook een PR voor Natasja 
(-4 sec), Christoph (-7 sec) en Lieke (-1 sec) en op de 50 school voor Lucas (-1 sec), Reza (-2 
sec) en Natasja (-2 sec). Op de 100 vlinder zwom Collin een PR (-1 sec). Marco (-1 sec) en 
Michael (-0.5 sec) en op de 100 school was er een PR voor Imme (-1 sec), Kay (-1 sec) en 
Boyd (-0.2 sec). Tenslotte zwom Liam een PR op de 200 vrij (-2 sec). 
 

 

 
 
Junioren-Jeugd Circuit deel 3 in Alkmaar 
In Alkmaar stond al weer deel 3 van het Junioren-Jeugd Circuit op het programma. Deze 
wedstrijd was tevens de eerste die op de lange baan (50 meter) werd gezwommen wat 
altijd wat gewenning vereist. De zwemmers van Zeemacht hadden echter geen moeite met 
de omschakeling want er werd maar liefst 11 medailles gewonnen en 14 persoonlijke 
records gezwommen.  
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Emma was goed voor driemaal goud: op de 200 vrij (PR -2 sec), 50 rug (PR -1 sec) en 100 
rug (PR -1 sec) was zij de sterkste. Collin won  goud op de zware 200 vlinder (PR -4 sec) en 
brons op de 100 vrij (PR -2 sec). Liam won zilver op zowel de 200 school als de 50 school (PR 
-2 sec). Mees won zilver op de 200 school (PR -5 sec) en brons op de 100 vrij (PR -1 sec)  en 
Boyd behaalde zilver op de 100 vrij en brons op de 50 vrij (PR -0.4 sec). Femke zwom een PR 
op de 100 rug (-2 sec) en Marco op de 200 school (-11 sec) en 100 vrij (-0.2 sec). 

 
 
Open Nederlandse Masters Kampioenschappen in Zwolle 
Eind januari is traditioneel de Nederlandse Masters Kampioenschappen korte baan, dit keer 
in Zwolle. Meer dan 1000 zwemmers uit geheel Nederland maar ook uit het buitenland 
kwamen aan de start bij deze wedstrijd. Voor MSV Zeemacht kwamen Suzanne, Tessa, 
Annette, Jet en Anouk aan de start. Ze behaalde in totaal 4 medailles en als kers op de taart 
werd het estafette team Nederlands Kampioen op de 4x50 meter wisselslag.  
 
Annette werd zevende op de 200 rug, vijfde op de 50 rug en vijfde op de 200 vlinder. 
Suzanne werd  vijfde op de 100 en 200 rug, zesde op de 50 rug, tiende op de 50 vlinder en 
elfde op de 50 vrij. Anouk eindigde als tiende op de 50 school, vierde op de 200  school, 
achtste op de 200 vrij, negende op de 50 vrij en werd vijfde op de 100 vrij. Tessa werd 7e op 
de 50 vrij, 9e op de 100 vrij, 12e op de 50 rug en 15e op de 100 wissel. Jet werd 18e op de 50 
vlinder, 20e op de 50 rug, 19e op de 100 vrij en 30e op de 50 vrij. De 4x200 vrije slag , de 
4x100 vrije slag en 4x 50 vrije slag estafette dames (met Anouk, Suzanne, Jet en Tessa) 
wonnen telkens het zilver.  
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Swimkick-Minioren Circuit in Purmerend 
De Swimkick-Minioren wedstrijd is een mooie gelegenheid om zwemmers hun debuut te 
laten maken. Dit keer mochten Lina en Emiel hun eerste wedstrijd zwemmen en dat deden 
ze fantastisch. Lina won goud op de 25 rug en Emil won brons op de 50 school. De Swimkick 
wisselslag estafette bestaande uit Romee, Emil, Lina en Hiba won goud. Bij de minioren 
won Nikki 2x goud, Sarah en Romee wonnen zilver, en Christoph het brons.  
 
Persoonlijke records vielen er ook bij bosjes! Jurre zwom een PR op de 50 vrij (-3 sec), Jelte 
op de 50 rug (-2 sec) en op de 50 school (-5 sec) en Jildau op de 50 rug (-1 sec). Hiba slaagde 
er in 4 seconden van haar 50 school PR af te halen en 6 seconden van haar 50 rug PR. 
Pascale haalde 9 seconden van haar 400 vrij PR af en 3 seconden van haar 100 school PR. 
Nikki zwom PRs op de 100 school (-5 sec) en 50 vlinder (-0.1 sec), Talitha op de 100 school (-
9 sec), Emma op de 100 school (-2 sec) en Natasja op de 400 vrij (-9 sec) en de 100 school (-
5 sec). Cloe haalde 3 seconden af van haar 50 rug PR en Nami 5 seconden van haar 50 
school PR. Lucas zwom 6 seconden af van zijn 100 school PR en 1 seconde van zijn 100 vrij 
PR. De schoolslag liep ook goed bij Lieke want zij zwom een PR (-1 sec), evenals op de 50 
vlinder (-1 sec). Christoph haalde maar liefs 7 seconden van zijn 100 vrij PR af en 2.5 
seconden van zijn 50 rug PR terwijl zus Romee 5 seconden van haar 50 vrij PR afhaalde. 
Iedereen top gezwommen!

 
 

DAW limietwedstrijd in Alkmaar 

In Alkmaar waren de junioren en jeugd van Zeemacht actief bij de DAW limietwedstrijd. 
Collin zwom de NJJK limiet op de 200  rug (PR-4 sec). Verder zwom hij PRs op de 200 vrij (-1 
sec) en 200 wissel(-1 sec). Persoonlijke records waren er ook voor Mees op de 100 vrij (-0.3 
sec), 50 school (-2 sec), 100 school (-2 sec) en 50 vlinder (-0.5 sec). Liam zwom PRs op de 
100 vrij (-5 sec), 100 school (-2.5 sec) en 50 vrij (-1.5 sec) en Imme op de 50 vrij (-0.02 sec), 
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100 vrij (-2 sec), 50 school (-1 sec) en 100 school (-0.5 sec). PRs waren er ook voor Mike op 
de 50 vrij (-0.5 sec) en 100 vrij (-3 sec) en voor Femke op de 50 vrij (-4 sec) en 50 rug (-2 
sec). Emma zwom tenslotte een PR op de 200 rug (-1.5 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  
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Verjaardagskalender 
 
3 februari  Michael vd Wal 

5 februari  Collin Schouten 

26 februari Simone Anvelink 

28 februari Amber van der Kruk 

 

 

 

Deadline volgende Waterspetjes 

 

1 Maart 2019 

28 Maart 2019 

26 April 2019 

30 Mei 2019 

4 Juli 2019 (laatste van het seizoen) 

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

ellenstefan@quicknet.nl 

mailto:ellenstefan@quicknet.nl

