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April 2019 

Wedstrijdagenda 

Datum Wedstrijd Zwembad Bijzonderheden 

April    

5 april NJK 800/1500 lb Den Haag limieten 

6 april Ranomi Cup Den Haag aanschrijving verstuurd 

7 april ZPC Amersfoort limietwedstrijd Amersfoort aanschrijving verstuurd 

14 april Zuyderzee Masters Circuit, deel 8 Alkmaar aanschrijving verstuurd 

    

Mei    

3-5 mei ONMK lb (Masters) Amersfoort aanschrijving verstuurd 

11 mei DAW limietwedstrijd Alkmaar  

12 mei Swimkick-Minioren Purmerend  

18-19 mei Regio Kampioenschappen lb  Amersfoort Limieten 

25-26 mei Regio Kampioenschappen lb Amersfoort Limieten 

    

 

Nieuwe leden 
Anne de Winter (minioren 1) 
Valerie Bais (junioren 1) 
Sem Hendrikx (minioren 3) 
Natasja van den Raadt (junioren 1) 
Dieuwertje Bax (masters) 
 
We wensen jullie veel plezier en succes bij Zeemacht!  
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Nieuws 

Van het bestuur & technische commissie 
 
Uitval trainingen 
Ook in de meivakantie wordt er weer lekker doorgetraind behalve op maandag 22 april (2e 
paasdag) en zaterdag 27 april (koningsdag). Hierna zullen tot de zomervakantie alleen nog 
de trainingen op donderdag 30 mei (hemelvaartsdag) en maandag 10 juni (2e pinksterdag) 
uitvallen.  
 
 

Van de trainers 

Uitslag schoolslag techniekwedstrijd 
Op  23 maart werd de derde techniekwedstrijd van het seizoen gehouden 
en wel voor de schoolslag. 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  Cas Houtman 

Gijs Marsman  Talitha Holtjer  

Emil Fuchs   Eric van Heezick 

Nami vd Ruit 

Valerie Bais   

 

Zilver 

Romee Smit   Sara vd Kraats 

Cloe van Rijn  Hiba Essataa 

Tijs Leek 

 
 
Margreet tijdwaarnemer 3 
Bij het laatste deel van de Junioren-Jeugd Circuit is Margreet vd Kraak beoordeelt voor 
tijdwaarnemer 3 en met vlag en wimpel geslaagd. Gefeliciteerd! 
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Zoals jullie weten hebben wij nog veel meer klokkers als Margreet nodig om iedereen 
volgend jaar wedstrijden te kunnen laten zwemmen. Meldt je nu aan bij: 
wedstrijdzwemmen@zeemacht.nl. 
 

Parade der Limieten 

De verschillende Nederlandse en Regiokampioenschappen komen er weer aan. Tijd om te 
kijken wie er al aan de scherpe limieten voor deze kampioenschappen hebben voldaan! 
 
NJJK  
Emma Riemers: 50, 100, 200, 400, 800 vrij 
Collin Schouten: 400, 1500 vrij; 200 rug; 400 wissel 
Michael vd Wal: 50 rug; 100 vrij 
 
Regiokampioenschappen 
Jip Duursema: 50, 100, 200 vrij, 50,100 vlinder 
Mike Kloth: 50 vrij 
Amber vd Kruk (reguliere limieten): 50, 100, 200, 400 vrij 
Anouk vd Kruk: 50, 100, 200 vrij; 50, 100, 200 school 
Suzanne Mosch: 50, 100 rug; 50 vlinder 
Tessa Mosch: 50 vrij 
Mees Minneboo: 50 school 
Nicole Nelissen: 50, 100 vrij; 50 vlinder 
Jordi de Nijs: 200 vrij; 100 vlinder 
Femke Paus: 50, 100, 200, 400, 800 vrij; 200 rug 
Emma Riemers: 50, 100, 800 vrij; 50, 100, 200 rug; 50, 100 vlinder; 200, 400 wissel 
Collin Schouten: 50,100,200,400,1500 vrij; 50,100, 200 rug; 50, 100, 200 vlinder; 200, 400 
   wissel 
Michael vd Wal: 50, 100, 200 vrij; 50, 100, 200 rug; 50, 100 vlinder; 50, 100, 200 school; 200 
   wissel 
Liam Wesemann; 50, 100, 200 school 
Boyd Wijkman: 50, 100 vrij; 50 rug; 50, 100 school; 50 vlinder 
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Minioren-Junioren Circuit deel 3 
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Wedstrijdverslagen 

 
 
Minioren-Junioren circuit deel 3 in Den Helder 
In ons eigen zwembad het Heersdiep in Den Helder werd het derde en laatste deel van de 
Minioren-Junioren Circuit gezwommen, een wedstrijd waar meer dan 90 zwemmers aan 
deelnamen. Onze zwemmers waren in hun eigen thuisbad goed op dreef en wonnen maar 
liefst 18 medailles. Frederique maakte haar debuut voor Zeemacht en dat deed ze met 
uitstekende tijden op de 50 vrij en 50 rug. 

 
Bij de jongste minioren meisjes zwom Esmee naar het 
goud op de 100  vrij en behaalde Hiba zilver op de 100 
wissel. Nikki won goud op zowel de 100 vrij en 100 rug. 
Pascale won zilver en brons en Natasja won zilver op de 
400 vrij. Emma Riemers won bij de junioren meisjes 
goud op de 50 vrij en 50 rug en zilver op de 100 
vlinder.Bij de minioren jongens behaalde Thijmen zilver 
op de 100 rug en zilver op de 400 vrij. Bij de junioren 
jongens won Collin driemaal goud op de 100 vlinder, 50  
vrij en 50 rug. Jip was goed voor tweemaal zilver en 
eenmaal brons en Marco zwom naar het brons op de 
100  vlinder.  
 
Bij deze wedstrijd werden ook weer vele persoonlijke 
records verbeterd, maar liefst 38 in totaal. Marco zwom 

PRs op de 100 vlinder (-1 sec) en de 50 rug (-2 sec) en Lucas aan de Wiel haalde 2 seconden 
van zijn 50 vrij PR af. Christoph haalde liefs 6 seconden van zijn 100 vrij PR af en 4 seconden 
van zijn 100 rug PR. Collin zwom PRs op de 100 vlinder (-0.5 sec), 50 vrij (-0.5 sec) en 50 rug 
(-1 sec). Lucas Schipper zwom een PR op de 100 rug (-6 sec), Cloe op de 100 rug (-5 sec), en 
Emma Riemers op de 100 vlinder (-1 sec). Natasja was op dreef bij de 400 vrij (PR -25 sec) 
en de 100 rug (PR -8 sec). Femke behaalde een PR op de 50 vrij (-0.5 sec) en Sarah op de 
100 rug (-4 sec). Emma Marsman haalde een flink stuk af van haar 400 vrij PR (-15 sec) en 
100 rug PR (-4 sec).  
 
Mike zwom PRs op de 50 rug (-2 sec) en 50 vrij (-0.2 sec), en op de 100 rug waren er PRs 
voor Cas (-4 sec) enTalitha (-5 sec). Nikke haalde 0.5 seconde af van haar 100 rug en 100 vrij 
PRs en Esra behaalde PRs op de 50 vrij (-2 sec) en 50 rug (-2 sec). Erick zwom 2 seconden 
van zijn 50 vrij PR af en Pascale zwom 4 seconden van haar 400 vrij PR en 2 seconden van 

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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haar 100 rug PR af. Op zowel de 50 vrij als 50 rug zwom Danny 2 seconden van zijn PRs af 
en op dezelfde afstanden zwom Basma ruim 3 seconden van haar PRs af. Jip behaalde PRs 
op de 100 vlinder (-2.5 sec) en 50 rug (-2 sec). Tenslotte zwom Thijmen een PR op de 100 
rug (-1 sec). 

 
Minioren Jaargangwedstrijden in Leiden 
Al meer dan 30 jaar worden in Leiden de Speedo Minioren Jaargangwedstrijden gehouden. 
Deze wedstrijden zijn voor de 18 snelste zwemmers van Nederland. Het was Nikki en 
Christoph gelukt om zich te kwalificeren voor deze prestigueze wedstrijd. En wat deden ze 
het fantastisch! Nikki won de 50 vrij (PR -0.3 sec), de 100 vrij (-0.5 sec) en de 100 rug (PR -1 
sec) en werd tweede op de 100 wissel (PR -1.5 sec). Christoph werd vierde op de 100 wissel 
(PR -16 sec) en de 100 vrij en vijfde op de 50 school (PR -3 sec). Een geweldige ervaring voor 
onze zwemmers. 
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Speedo Challenge in Amsterdam 
Een groep junioren-jeugd zwemmers ging naar de sterk bezette Speedo Challenge in 
Amsterdam en waren daar succesvol. Collin zwom de NJJK limiet op de 400 vrij (PR -6 sec) 
en ook een PR op de 100 rug (-3 sec). Jip zwom PRs op de 100 vrij (-1 sec), 100 rug (-3 sec) 
en de 100 vlinder (-2.5 sec). Mees haalde 0.2 sec af van zijn 100 rug PR en Emma 0.3 sec van 
haar 200 rug PR. Liam zwom 8 seconden af van zijn 200 vrij PR , 1.5 seconde van zijn 100 
school PR en 0.2 seconde van zijn 200 school PR. Tenslotte zwom Marco 2 seconden af van 
zijn 100 school PR en 1 seconde van zijn 100 rug PR. 
 

Spring Swim Meet in Drachten 
Bij de Spring Swim Meet in Drachten gingen onze zwemmers met de lange adem, Emma en 
Femke, de uitdaging aan van de 800 vrij op de lange baan. Emma zwom een mooie PR (-7 
sec) en dook weer onder de NJJK limiet. Femke zwom een prachtige race op haar eerste 
800 ooit en dook maar liefst 26 seconden onder de limiet voor de Regiokampioenschappen 
in Amersfoort. Top gedaan dames! 

 
Junioren-Jeugd Circuit deel 3 in Alkmaar 
Het was alweer het laatste deel van de Junioren-Jeugd Circuit die wederom op de lange 
baan in Alkmaar werd gehouden. Onze zwemmers slaagde er in om zeven medailles te 
winnen en er werden 17 persoonlijke records gezwommen.  Emma dook bij de 50 vrij onder 
de limiet voor de Nederlandse Junioren en Jeugd Kampioenschappen.   
Naast de NJJK-limiet behaalde Emma twee gouden medailles op de 50 en 100 vrij. Mees 
won zilver op de 200 vrij en brons op de 50 rug, Collin het zilver op de 200 vrij, Jip zilver op 
de 50 vrij en Raphaella brons op de 200 school. Persoonlijke records werden er ook nog 
gezwommen door Femke, Basma, Esra, Mike, Eric, Marco en Liam. 
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ZuyderZee Masters Circuit deel 7 in Emmeloord 

Bij het ZuyderZee Masters Circuit in Emmeloord behaalde Bianca een tweede plaats bij de 
400  vrij en 200 wissel en een vierde plaats bij de 100 vlinder. Op diezelfde afstanden 
behaalde Annette van Dok een vijfde (400 vrij), derde (100 vlinder)en vierde plek (200 
wissel). 
 

KNZB zwemcompetitie in Purmerend 
Het vierde en laatste deel van Nationale Zwemcompetitie van de KNZB werd ook nu weer in 
Purmerend gezwommen. In de landelijke B-klasse stonden wij voor deze laatste ronde net 
boven de degradatiestreep op plaats zes en dus was het motto om alles uit de kast te halen 
om het verblijf in deze klasse wederom met een jaar te verlengen. En dat lukte prima want 
zowel ZZ&PC De Devel uit Zwijndrecht als SCOM/De Zeehond’73 uit Rotterdam scoorde 
minder punten deze ronde. Hierdoor zullen wij ook volgend jaar in de landelijke B-klasse 
uitkomen! 
 
De goede score kwam tot stand door de meer dan 45  persoonlijke records die werden 
gezwommen in het half-verbouwde Leeghwaterbad in Purmerend. Thijmen zwom liefst 12 
seconden van zijn 200 vrij PR af en Jip haalde 4 seconden van zijn 200 school PR af. Basma 
was op dreef want ze zwom 25 seconden van haar 200 vrij PR af en 4 seconden van haar 
100 school PR. Danny zwom PRs op de 100 vrij (-0.7 sec) en 100 school (-8 sec) en Pascale 
op de 100 vrij (-3 sec) en 50 vlinder (-1.5 sec). Eric behaalde een PR op de 100 school (-1 
sec) en Esra op de 200 vrij (-13 sec) en 100 school (-1 sec). Op de 100 vrij was er een PR 
voor Lisa (-1 sec) evenals voor Nikki (-0.2 sec) die ook een PR op de 50 vlinder zwom (-1.5 
sec). Talitha zwom ook een PR op de 100 vrij (-2 sec) en Cas ook (-3 sec). Mike Kloth haalde 
liefst 16 seconden van zijn 200 vrij PR af en bij de estafette als startzwemmer 0.5 sec van 
zijn 50 vrij PR. 
 
Amber snoepte een seconde af van haar 200 rug PR en Emma Marsman haalde 4 seconden 
van haar 100 vrij PR af. Op de 200 vrij was er een PR voor Femke (-5 sec) en ook op de 100 
school zwom ze een dikke PR (-9 sec). Op de 100 school was er ook een PR voor Emma 
Riemers (-6 sec) en Collin haalde 2 seconden van zijn 200 vlinder PR af. Lieke zwom PRs op 
zowel de 100 vrij (-3 sec) als de 50 vlinder (-1 sec). Op de 50 vlinder zwom ook Christoph 
een dik PR (-4 sec) en Imme zwom 3 seconden van haar 200 rug PR af. Liam haalde ruim een 
seconde af van zijn 100 rug PR  en Marco 2 seconden van zijn 100 rug PR en 12 seconden 
van zijn 200 school PR. 
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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 
 
2 april Christiaan Zwaal 

17 april Lieke Schuijl 

18 april Emma Marsman 

20 april Ruth de Vos 

22 april Derek Valkenier 

30 april Lisa Hofland 

 

 

Deadline volgende Waterspetjes 

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
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Paaskleurplaat 
 

 


