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Juni 2019
Wedstrijdagenda
Datum
Juni
1-2 juni
8-10 juni
13-16 juni
23 juni
30 juni

Wedstrijd

Zwembad

Bijzonderheden

Regio Minioren Finales
Pinkstertoernooi
NJJK Lange Baan
Zomerlimietwedstrijd
Jaargangfinale

Hoofddorp
Purmerend
Eindhoven
Den Helder
Dordrecht

Beste 24 van N-Holland
aanschrijving verstuurd
Limieten
aanschrijving verstuurd
Beste 24 van Nederland

Juli
12 juli

Laatste training

Den Helder

Augustus
19 augustus

Eerste training

Den Helder

September
22 september
28 september
29 september

NK Estafette
Zuyderzee Masters Circuit, deel 1
Minioren-Junioren circuit, deel 1

Eindhoven
Kampen
?

Nieuwe leden
Giovanni Wolfgang (minioren 2)

We wensen je veel plezier en succes bij Zeemacht!

Beste 20 van Nederland
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Nieuws
Van het bestuur & technische commissie
Club collect
Zoals al eerder aangekondigd in het Waterspetje zal Club collect het innen van de
contributie overnemen van de hele vereniging. Dit gaat gebeuren vanaf juli. Uitgebreide
informatie hierover hoe dit allemaal in zijn werk gaat is nog niet aanwezig bij het
afdelingsbestuur. Zodra dit het geval is worden de leden hierover geïnformeerd via de mail.
Bondscontributie
De bondscontributie voor dit jaar wordt binnenkort geïnd door het hoofdbestuur. Deze
contributie wordt opgelegd door de KNZB en een ieder lid, wel of niet actief zwemmend, is
verplicht dit te betalen. De kosten hiervoor zijn wel verschillend.
Leden zonder startvergunning betalen een bedrag van € 13,10.
Leden geboren in 2007 of later met een startvergunning € 14,90
Leden geboren in 2006 of later met een startvergunning € 48,00
Uitval trainingen en laatste training van het seizoen
Ook in juni wordt er weer lekker doorgetraind behalve op maandag 10 juni (2e pinksterdag).
De laatste training van het seizoen is op vrijdag 12 juli. In de laatste week vervallen de
ochtendtrainingen. Wij beginnen met de trainingen weer op 19 augustus.
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. Meld je nu aan!

Van de trainers
Zaterdagochtendtraining
Al een aantal keren is het gebeurd dat kinderen al ruim voor het begin van
de zaterdagochtendtraining in het recreatiebad aanwezig waren zonder
toezicht van ouders of trainers. Het verzoek is om te wachten totdat een
van de trainers aanwezig is en dan pas het recreatiebad te betreden.
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Uitslag vlindertechniekwedstrijd
Op zaterdag 25 mei werd de laatste techniekwedstrijd van het seizoen gehouden: de
vlinderslag! Altijd een moeilijke slag die veel tijd kost om onder de knie te krijgen. Toch
slaagde een aantal zwemmers er in om hun vlindertechniekdiploma te halen. Allemaal
gefeliciteerd!
Brons
Nami vd Ruit
Jelte Boonstra
Jildau Boonstra
Zilver
Lucas Schipper

Goud
Romee Smit
Talitha Holtjer

Hiba Essataa

Cursus tijdwaarnemer
De definitieve datums voor de cursus tijdwaarnemer zijn bekend. De cursus wordt
gehouden in zwembad Den Krieck, Breezand en wordt op donderdag 19 en 26 september, 3
en 10 oktober gegeven. De praktijkles zal in overleg met de cursisten worden gehouden op
een nader te bepalen dag. Op zaterdag 9 november is het examen in Purmerend. Een aantal
ouders hebben zich al opgegeven maar wij kunnen er nog veel meer gebruiken. Wij zijn
verplicht om bij elke wedstrijd tijdwaarnemers te leveren, anders kunnen een aantal
zwemmers niet meedoen! Geef je op bij wedstrijdzwemmen@zeemacht.nl.

Vriendjes en vriendinnetjestraining
Op dinsdag 30 april was er een speciale training voor onze minioren: ze mochten ook een
vriendje of een vriendinnetje meenemen. En dat hebben een heleboel zwemmers ook
gedaan! Het was een gezellig uur met wat training, een wedstrijdje, eten en drinken, vrij
zwemmen en nog een kadootje toe. En ik denk dat we toch wel stiekem kunnen zeggen dat
het verschil tussen de zwemmers en vriendjes/vriendinnetjes toch wel duidelijk was…
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Miniorenfinales
Zoals gebruikelijk zijn er aan het einde van het seizoen de Miniorenfinales, dit keer op 1 en
2 juni in Hoofddorp. Nu de laatste wedstrijd is gezwommen is de definitieve lijst van de 24
beste zwemmers bekend. Iedereen alvast heel veel succes toegewenst!
Hiba Essataa: 100 rug, 100 vrij, 100 school, 50 vlinder, 100 wissel
Romee Smit: 100 rug, 100 vrij, 100 school, 50 vlinder
Lieke Schuijl: 100 rug, 100 school, 50 vlinder, 100 vrij, 200 wissel
Nikki Hofland: 100 rug, 100 school, 50 vlinder, 100 vrij, 200 wissel
Natasja Pranger: 100 rug, 100 vrij, 400 vrij
Ceylin Heemskerk: 100 school, 100 vlinder, 100 vrij, 200 wissel
Emma Marsman: 100 school, 400 vrij
Pascale Goed: 100 rug, 100 vlinder, 100 vrij, 400 vrij, 200 wissel
Thijmen van Boheemen: 100 rug, 100 school, 400 vrij, 200 wissel
Christoph Smit: 100 vlinder
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Swimkick-Minioren
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Wedstrijdverslagen

Open Nederlandse Masters Kampioenschappen in Amersfoort
In Amersfoort vonden de Open Nederlandse Masters
Kampioenschappen Lange Baan plaats. Bijna 900
zwemmers uit geheel Nederland maar ook uit het
buitenland kwamen aan de start bij deze wedstrijd.
Voor MSV Zeemacht kwamen Suzanne, Tessa Annette,
Jet, Bianca, Jordi, Peter en Gerben in actie. Ze
behaalden in totaal acht medailles en als kers op de
taart werd het 4x50 vrije slag dames estafette team
Nederlands Kampioen.
Bianca won zilver op de 1500 meter vrije slag en de 400 meter wisselslag en brons op de
100 en 200 meter vlinderslag. Ook werd ze vierde op de 200 meter schoolslag en 800 meter
vrije slag, vijfde op de 400 meter vrije slag en 50 meter schoolslag, zesde op de 200 meter
rugslag en 50 meter vrije slag en zevende op de 100 meter rugslag. Suzanne won brons op
de 200 meter rugslag, vierde op de 100 meter rugslag, vijfde op de 50 meter rugslag,
dertiende op de 100 meter vrije slag, vijftiende op de 50 meter vlinderslag en negentiende
op de 50 meter vrije slag.
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Annette werd zesde op de 200 meter vlinderslag, achtste op de 400 meter vrij slag en 50
meter rugslag, zesde op de 100 meter vlinderslag en 200 meter rugslag, negende op de 400
meter wisselslag en 100 meter rugslag, zestiende op de 100 meter vrije slag en zeventiende
op de 200 meter vrije slag. Tessa werd achtste
op de 200 meter rugslag, elfde op de 50 meter
rugslag en vrije slag, twaalfde op de 100 meter
vrije slag, veertiende op de 100 meter rugslag
en zeventiende op de 50 meter vlinderslag. Jet
werd vierde op de 200 meter rugslag, elfde op
de 100 meter rugslag, vijftiende op de 50
meter rugslag, zestiende op de 100 meter vrije
slag, negentiende op de 50 meter vlinderslag,
en 27ste op de 50 meter vrije slag.
Bij de heren behaalde Jordi de negende plaats op de 50 meter schoolslag, werd vijftiende
op de 100 meter vrije slag, negentiende op de 200 meter vrije slag en 29e op de 50 meter
vlinder. Gerben Rozie zwom naar de tiende plek op de 100m meter rugslag, de twaalfde
plaats op de 100 meter vrije slag en de zestiende plek op de 50 meter vlinder. Peter werd
tiende op de 50 meter rugslag en elfde op de 50 meter vrije slag. Tenslotte won bij de
estafettes de 4x100 wissel dames estafette het zilver, de 4x100 vrij dames estafette
wonnen brons, de 4x 50 wisselslag mixed estafette werd vierde en de 4x200 vrij mixed
estafette werd zesde.
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DAW limietwedstrijd in Alkmaar
In Alkmaar werd na een lange pauze van een maand weer een lange baan wedstrijd
gezwommen. De vorm was nog niet helemaal verdwenen want er werden een fors aantal
PRs en regiolimieten gezwommen. Jip (50 school), Mike (100 vrij) en Femke (100 rug)
zwommen allemaal een regiolimiet en een PR op deze afstanden. Jip zwom ook PRs op de
200 rug (-10 sec) en de 100 school (-0.5 sec), Femke op de 200 school (-1.5 sec) en 50 rug (1 sec) en Mike op de 50 rug (-3 sec). Collin zwom PRs op de 50 vrij (-0.5 sec) en 50 vlinder (0.5 sec) en Eric op de 50 en 100 vrij en 100 school. PRs waren er ook nog voor Imme op de
100 school (-0.5 sec) en 200 school (-3 sec) en voor Liam op de 50 rug (-5 sec).

Swimkick-Minioren in Purmerend
Voor de laatste keer dit seizoen was de Swimkick-Minioren, dit keer in Purmerend. Gijs en
Ruth maakte hun debuut en Gijs behaalde meteen zilveren en bronzen medaille. Romee
won goud en zilver, Nikki won goud, Sara en Lucas brons en de Swimkick estafette won het
zilver.
Ook werden er weer veel PRs gezwommen waarbij de secondes er af vlogen! Op de 50
school haalde Lina 6 seconden van haar PR af, Nami 2.5 seconden, Jelte 2.5 seconden, Sara
1 seconden, Jildau 10 seconden en Cloe 2 seconden. Op de 100 school zwommen Romee en
Hiba maar liefst 11 seconden van hun PRs af. Nikki haalde 3 seconden van haar 200 wissel
PR af en Lieke 10 seconden, waarmee ze onder de inschrijflimiet van de Jaargangfinale
zwom. Op de 50 vrij haalde Sarah 2 seconden van haar PR af en Cloe 3 seconden. Op de 50
vlinder zwom Romee en Hiba ruim 3 seconden van hun PRs af. Prachtige prestaties van
onze jongste zwemmers!
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Regiokampioenschappen in Amersfoort
In het eerste weekend van de Regiokampioenschappen in Amersfoort, voor de beste
zwemmers van Noord-Holland en Utrecht, zwommen vijf Zeemachters die de scherpe
limieten hadden gehaald. Jip zwom naar het zilver op de 50 meter vlinderslag in een nieuw
persoonlijk record (-1 sec) en werd achtste op de 50 meter rugslag en vijftiende op de 200
meter vrije slag. Emma behaalde brons op de 50 vrij en 100 vrij (PR -0.01 sec) en werd
zevende op de 200 meter wisselslag. Collin zwom
een PR op de 50 meter rugslag (-0.3 sec0, goed
voor de vijfde plek, werd vierde op de 200 meter
rugslag en zevende op de 200 meter vrije slag.
Femke zwom PRs op de 50 meter vrije slag ( -1.5
sec; 23e plek), 100 meter vrije slag ( -5 sec; 18e
plek) en 800 meter vrije slag (-19 sec; zesde
plek). Nicole werd in haar eerste wedstrijd na
een langdurige liesblessure 34e op de 50 meter
vrije slag.
In het tweede weekend deden er meer zwemmers van Zeemacht mee en werden er ook
veel meer medailles gewonnen. Emma won goud op de 50, 100 en 200 meter rugslag en
brons op de 200 en 400 meter vrije slag en zwom een PR op de 100 rug (-10 sec). Amber
won twee gouden medailles in het paraklassement. Jip zwom naar het zilver op de 100
meter vlinderslag in een nieuw persoonlijk record (-3 sec), werd twaalfde op de 50 meter
vrije slag, twaalfde op de 200 meter wisselslag (PR -1 sec) , negende op de 50 meter
schoolslag (PR -0.2 sec) en dertiende op de 100 meter vrije slag (PR -1 sec). Collin won het
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zilver op de 200 meter vlinderslag, brons op de 100 meter vlinderslag (PR -1 sec), en werd
zesde op de 200 meter
wisselslag (PR -1.5 sec) en
tiende op de 100 meter
vrije slag. Liam won het
brons op de 100 meter
schoolslag (PR) en werd
vierde op de 50 meter
schoolslag (PR). Femke
Paus zwom PRs op de 50
meter rugslag ( -1 sec; 19e
plek), 200 meter vrije slag
(-8 sec; 11e plek), 200
meter rugslag (-4 sec; 14e
plek), 100 meter rugslag (1 sec; 22e plek) en 400
meter vrije slag (-9 sec; 9e
plek). Suzanne werd
twaalfde op de 50 meter
rugslag, zevende op de
200 meter rugslag,
achtiende op de 50 meter
vlinderslag en zesde op de
100 meter rugslag. Mike zwom naar de twaalfde plek op de 50 meter vrije slag (PR -1 sec)
en de dertiende plek op de 100 meter vrije slag. Mees werd negende op de 50 meter
schoolslag en Nicole eindigde als veertiende op de 50 meter vlinderslag. Een mooie oogst
bij de Regiokampioenschappen!

Open Nederlandse Gay kampioenschappen in Amsterdam
Bij de open Nederlandse Gay Kampioenschappen in Amsterdam zwom Bianca seizoens PRs
op de 50 meter vlinderslag, de 100m wisselslag en de 400 meter vrije slag. Annette
benaderde haar persoonlijk record op de 50 meter rug uit 2009 met minder dan een
seconde en zwom een seizoens PR op de 400 meter vrije slag.
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Tex Belastingadvies en Administratie
Marga Boon en Guido Schuijl
Herenstraat 31
1797 AE Den Hoorn Texel
Tel. 0222-365782
info@texbelastingadvies.nl
www.texbelastingadvies.nl
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Verjaardagskalender
3 juni

Giovanni Wolfgang

4 juni

Emil Fuchs

14 juni

Pascale Goed

13 juni

Danny van Geffen

26 juni

Talitha Holtjer

Deadline volgende Waterspetjes
4 Juli 2019 (laatste van het seizoen)
Mededelingen, verslagen en leuke foto’s voor de nieuwsbrief sturen naar:
ellenstefan@quicknet.nl

