
 
 

               Nieuwsbrief MSV Zeemacht Wedstrijdzwemmen 

Mei 2019 

Wedstrijdagenda 

Datum Wedstrijd Zwembad Bijzonderheden 

Mei    

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

11 mei DAW limietwedstrijd Alkmaar aanschrijving verstuurd 

12 mei Swimkick-Minioren Purmerend aanschrijving verstuurd 

18-19 mei Regio Kampioenschappen lb  Amersfoort Limieten 

25-26 mei Regio Kampioenschappen lb Amersfoort Limieten 

    

Juni    

1-2 juni Regio Minioren Finales Hoofddorp Beste 24 van N-Holland 

8-10 juni Pinkstertoernooi Purmerend aanschrijving verstuurd 

13-16 juni NJJK Lange Baan Eindhoven Limieten 

23 juni Zomerlimietwedstrijd Den Helder  

30 juni Jaargangfinale Dordrecht Beste 24 van Nederland 

 

Nieuwe leden 
Syuzan Gasparyan (minioren 2) 
Gor Gasparyan (minioren 4) 
Ids Boonstra (minioren 2) 
 
 
We wensen jullie veel plezier en succes bij Zeemacht!  
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Nieuws 

Van het bestuur & technische commissie 
 
Uitval trainingen 
Ook in mei en juni wordt er weer lekker doorgetraind behalve op zaterdag 27 april 
(koningsdag), donderdag 30 mei (hemelvaartsdag) en maandag 10 juni (2e pinksterdag).  
 
Eindfeest zwemafdelingen 
Op 23 juni zullen de drie zwemsportafdelingen (wedstrijdzwemmen, waterpolo en 
schoonspringen) van MSV Zeemacht een gezamenlijk eindfeest houden. In ons geval 
betekent dit dat wij eerst die middag de Zomerlimietwedstrijd zwemmen in ons bad. 
Daarna is er vrij zwemmen gevolgd door een BBQ achter het buitenbad bij instructieruimte 
Atlantis. Verdere details over tijden en kosten volgen nog. Zet het nu alvast in de agenda! 
 

Van de trainers 

Vriendjes en vriendinnetjestraining 
Op  dinsdag 30 april zullen wij weer een vriendjes en vriendinnetjes 
training houden. Ieder minior is welkom en je mag 1 vriendje of 1 
vriendinnetje meenemen (wel minimaal met een B diploma). We gaan er 
een gezellig training van maken! 
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Amber geselecteerd voor WK Parazwemmen 
Na de teleurstelling van het missen van de WK limiet bij de 
Swimcups kwam er zeer heuglijk nieuws van de KNZB: Amber is 
geselecteerd om mee te doen bij de Wereldkampioenschappen 
Paraswimming die van 9 t/m 15 september in Londen zal worden 
gehouden. Dat is fantastisch nieuws en een mooie beloning voor 
al het harde werk van Amber. Supertrots!  
 

Miniorenfinales 

Zoals gebruikelijk zijn er aan het einde van het seizoen de Miniorenfinales, dit keer op 1 en 
2 juni in Hoofddorp. Deze finales zijn voor minioren die aan de reguliere nummers van de 
Swimkick-Minioren en Minioren-Junioren Circuit hebben meegedaan. Omdat de 
miniorenfinales samen met de voormalige kring Amsterdam-’t Gooi worden gezwommen, 
worden nu de beste 24 minioren geselecteerd (+2 reserves) van de gezamenlijke lijst van 
minioren in Noord-Holland en Amsterdam-’t Gooi. Hieronder volgen de namen van 
zwemmers die bij de beste 24 zijn geëindigd (onder voorbehoud!). Er is nog 1 Swimkick-
Minioren wedstrijd te gaan (12 mei in Purmerend) die meetelt voor de ranglijst dus er 
kunnen nog afstanden bijkomen 
 
Hiba Essataa: 100 rug, 100 vrij, 100 wissel 
Romee Smit: 100 rug, 100 vrij 
Lieke Schuijl: 100 rug, 100 school, 50 vlinder, 100 vrij 
Nikki Hofland: 100 rug, 100 school, 50 vlinder, 100 vrij 
Natasja Pranger: 100 rug, 400 vrij 
Ceylin Heemskerk: (1e reserve 100 rug), 100 school, 200 wissel 
Emma Marsman: (2e reserve 100 rug), 100 school, 400 vrij 
Pascale Goed: 100 rug, 400 vrij, 200 wissel 
Thijmen van Boheemen: 100 rug, 100 school, 200 wissel 
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Swimcup, Ranomi cup en NJJK 
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Wedstrijdverslagen 

 
 
Nederlandse Junioren Kampioenschappen 800/1500 in Den Haag 
Emma en Collin hadden allebei de limiet gezwommen voor de Nederlandse Junioren 
Kampioenschappen 800/1500 meter welke in de pauze van de Swimcup in Den Haag werd 
gezwommen. Allereerst kwam Collin in actie die in zijn serie lange tijd een gevecht om de 
koppositie had en uiteindelijk nipt tweede werd. Zijn tijd was goed voor een persoonlijk 
record die hij met liefst 35 seconden verbeterde en uiteindelijk goed voor de negende 
positie. Emma kwam in de laatste serie in actie en had de hele tijd een verbeten gevecht 
om plaats vier. Uiteindelijk moest zij aan het eind net iets toegeven maar werd wel knap 
vijfde van Nederland en verbeterde ook haar persoonlijk record. 

 
Swimcups in Den Haag en Eindhoven 
De Swimcups in Den Haag en Eindhoven zijn de kwalificatiewedstrijden voor de komende 
wereldkampioenschappen en Europese jeugdkampioenschappen. Amber kwam hier in actie 
om te proberen limieten te zwemmen voor het wereldkampioenschap paraswimmen. In 
Den Haag kwam zij dicht bij de wk-limiet voor de 200 vrij op slechts 2 seconden.  Tevens 
verbeterde zijn haar PRs op de 100 rug (-1 sec), 50 vrij (-0.2 sec) en 100 vrij (-1 sec). In 
Eindhoven was zij nog dichter bij de WK-limiet op de 200 vrij en strande slechts op 0.48 
seconden. Ze verbeterde wederom haar PR op de 50 vrij en dook voor het eerst onder de 
29 seconden. 
 

Ranomi cup in Den Haag 
Voor het eerste gingen er minioren zwemmers van MSV Zeemacht naar de Ranomi cup die 
in de pauze van de Swimcup in Den Haag werd gezwommen. De wedstrijd was fors 
overingeschreven waardoor veel zwemmers niet konden starten. Gelukkig hadden Emma, 
Hiba, Esmee, Natasja, Nikki en Lieke 
inschrijftijden die snel genoeg waren om 
toch mee te kunnen doen. Allereerst 
moesten wij ons verzamelen in een hele 
grote tent achterin het zwembad. En 
onderweg kwamen wij zomaar alle sterren 
van het Nederlandse zwemmen tegen: Kira, 
Ranomi, Kyle, Femke,….wow! Na een korte 
en drukke inzwemmen kon de wedstrijd 
van start. Trainster Nienke stuurde 

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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iedereen vanuit de tent op tijd naar de voorstart waar trainer Stefan de laatste instructies 
gaf. Gelukkig was alles live te zien op de beeldschermen in de tent en ook op You Tube op 
tv. Daar zijn alle races weer terug te zien (zoek op zwemsporttv en dan Ranomi cup). 
 
De wedstrijd werd op de lange baan gehouden wat voor iedereen compleet nieuw is. 
Desondanks werd er keihard gezwommen! Normaliter zijn de tijden op de lange baan 
langzamer dan op de korte baan door het minder aantal keerpunten. En toch wisten een 
hoop zwemmers sneller te zwemmen dan hun korte baan PR. Hiba zwom 2 seconden af van 
haar 50 school PR en 0.5 seconden van haar 50 rug PR. Lieke haalde 2 seconden van haar 
100 rug PR af, evenals Emma. Romee vond de lange baan helemaal mooi want ze haalde 5 
seconden van haar 50 school PR af, 6 seconden van haar 50 rug PR en 2 seconden van haar 
100 vrij PR. Als klap op de vuurpijl slaagde Nikki er in de finale te halen voor 10-jarige 
zwemmers….als 9-jarige!  De finale was een 200 meter wisselslag en Nikki werd er knap 
vierde. Een lange dag zat er op maar met heel veel leuke herinneringen! 
 

Limietwedstrijd in Amersfoort 
In Amersfoort waren vijf zwemmers bij de limietwedstrijd in Amersfoort op de lange baan 
om nog een laatste poging te wagen om 
limieten te halen voor de 
Regiokampioenschappen in Amersfoort of het 
NJJK in Eindhoven. Emma zwom de NJJK limiet 
op de 50 rug (PR -0.2 sec) en een PR op de 200 
wissel (-0.5 sec). Femke zwom een regiolimiet 
op de 50 rug (PR -1 sec) en ook nog PRs op de 
100 rug (-1 sec) en de 400 vrij (-7 sec). Jip 
zwom regiolimieten op de 50 rug (PR -1.5 sec) 
en 200 wissel (-6 sec) en een PR op de 100 rug 
(-2 sec). Collin zwom PRs op de 50 rug (-0.5 
sec) en de 200 wissel (-2 sec). 

 
 
Lenie van der Meer bokaal in Aalsmeer 
Onder begeleiding van het Paralympisch zwemteam Noord-Nederland was Christoph 
aanwezig bij de Lenie van der Meer bokaal in Aalsmeer. Daar zwom hij PRs op de 50 vlinder 
(-1 sec) en 100 rug (-1 sec) waarbij de tijd van de 50 vlinder goed was voor de NJJK limiet 
voor volgend jaar.  Een topprestatie! 

 
ZuyderZee Masters Circuit deel 8 in Alkmaar 

Vier Masters waren actief bij het laatste deel van het Zuyderzee Masters Circuit in Alkmaar. 
Anette werd tweede op de 100 vlinder, vierde op de 100 rug en vijfde op de 50 rug. Bianca 
zwom naar een derde plek op de 200 school en 400 vrij en werd zesde op de 50 school. 
Suzanne werd eerste op zowel de 50 als de 100 rug en Tessa eindigde bij diezelfde 
afstanden op de derde plek. Een mooie voorbereiding voor het ONMK in Amersfoort!  
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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 
 
1 mei Nikki Hofland 

4 mei Michael Bes 

11 mei Suzanne Mosch 

16 mei Mathijn Brink 

12 mei Valerie Bais 

24 mei Ceylin Heemskerk 

25 mei Gor Gasparyan 

 

 

Deadline volgende Waterspetjes 

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

