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Juli-Augustus 2019 

Wedstrijdagenda 

Datum Wedstrijd Zwembad Bijzonderheden 

Juli    

12 juli Laatste training Den Helder  

    

Augustus    

19 augustus Eerste training junioren/jeugd/sen. Den Helder Zie verderop 

24 augustus Eerste training minioren Den Helder Zie verderop 

    

September    

22 september NK Estafette Eindhoven Beste 20 van Nederland 

28 september Zuyderzee Masters Circuit, deel 1 Kampen  

29 september Minioren-Junioren circuit, deel 1 ?  

29 september DAW limietwedstrijd Alkmaar  

    

Oktober    

6 oktober Nationale Zwemcompetitie, deel 1 Purmerend Verplicht! 

13 oktober DAW LAC deel 1 Alkmaar  

26 oktober Zuyderzee Masters Circuit, deel 2 Emmeloord  

27 oktober MSV Zeemacht Juttercup Den Helder  

 

Nieuwe leden 
Anna-Sophie Greve (minioren 3) 
Chaya Bremer (minioren 4) 
 

We wensen jullie veel plezier en succes bij Zeemacht!  
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Nieuws 

Van het bestuur & technische commissie 
 
Algemene Ledenvergadering MSV Zeemacht. 
Zoals elk jaar was er ook dit jaar weer een Algemene Ledenvergadering (ALV) van MSV 
Zeemacht. Op deze vergadering, waarbij naast het hoofdbestuur ook alle 
afdelingsvoorzitters en andere belangstellende aanwezig zijn, wordt het verenigingsjaar 
doorgenomen en de financiële jaarstukken. 
 
In deze vergadering kwam wederom naar voren 
dat het hoofdbestuur op zoek is naar mensen die 
een helpende hand willen aanreiken. Niet 
iedereen wil in een bestuur, maar om een 
vereniging draaiende te houden zijn er natuurlijk 
wel mensen nodig. Tijdens deze vergadering 
heeft ook de Algemeen voorzitter, mevr. J. 
Gatowinas, aangegeven dat het haar laatste ALV 
was. Na 15 jaar voorzitter te zijn geweest en al 
meer dan 30 jaar actief te zijn binnen de 
vereniging legt zij haar functie neer. In principe is er een opvolger, dhr. R. Klein. Hij is nu 
nog actief als algemeen secretaris van de vereniging maar heeft deze functie neergelegd. 
Voorwaarde die hij heeft gesteld dat hij de voorzittersfunctie alleen wilt gaan bekleden als 
er een kandidaat is voor zijn functie van algemeen secretaris. Aan de afdelingsvoorzitters is 
gevraagd om binnen hun afdeling te kijken en te informeren of er mensen zijn die hierin 
geïnteresseerd zijn. Dus… bij dezen. 
 
Verder is er in de vergadering besloten dat door de financiële situatie van de vereniging en 
de steeds groeiende kosten de contributie omhoog gaat met € 1,- per maand vanaf 1 
augustus 2019. De contributie wordt dan voor onze afdeling € 28,50 per maand. Echter 
zullen de eerder aangekondigde administratiekosten bij Club Collect van € 0,50 per maand 
komen te vervallen.  
 
Van het afdelingsbestuur 

Niet alleen het hoofdbestuur van Zeemacht maar ook het afdelingsbestuur 
Wedstrijdzwemmen is op zoek naar vervangers en uitbreiding. Op dit 
moment wordt de afdeling vertegenwoordigd door Gini en Jos Mosch. Met 
z’n tweetjes zijn ze voorzitter, penningmeester en secretaris. Voorheen 
werden ze nog dagelijks bijgepraat door hun dochters over de gang van 
zaken in en rondom het zwembad. Maar die zijn beide uitgevlogen en 

zowel Jos als Gini beginnen steeds meer hun feeling met de afdeling te missen. Natuurlijk 
krijgen we genoeg input om als bestuur te functioneren en hebben we een fantastisch team 
van trainers, TC-leden en vrijwilligers om ons heen, maar na 21 jaar begint het ballonnetje 
toch aardig leeg te lopen. We hebben zelf natuurlijk wel onze voelsprieten uitstaan en om 



 
 

               Nieuwsbrief MSV Zeemacht Wedstrijdzwemmen 

heel eerlijk te zijn ook al mensen benaderd. Maar zoals het spreekwoord zegt: vele handen 
maken licht werk. En ja, het klinkt heel gewichtig, voorzitter van de afdeling 
wedstrijdzwemmen, maar om nu te zeggen dat het een moeilijke functie is. Ja, je hebt 
natuurlijk je verantwoordelijkheden en met regelmaat heb je een voorzittersoverleg in 
sporthal De Brug met het hoofdbestuur. Maar deze functie bekleed ik naast een baan van 
32 uur bij het ROC. De functie die Jos heeft, penningmeester, is eigenlijk een stuk 
gecompliceerder. Alhoewel, als je een beetje boekhoudkundige ervaring hebt en handig 
bent met Excel kom je al een heel end. En ook Jos doet het naast zijn 5-daagse werkweek. 
Natuurlijk begrijpen wij dat eventuele geïnteresseerde vragen hebben aan ons. Schroom 
niet om ons te mailen via wedstrijdzwemmen@zeemacht.nl. 
 
Terugblik seizoen 2018-2019 
Wij kunnen niets anders zeggen dat we een fantastisch seizoen hebben gehad. Vele 
persoonlijke records zijn bij de zeer vele wedstrijden verbeterd. Dat doen de zwemmers 
natuurlijk zelf maar zij redden dat niet zonder de trainers.  
 
Afgelopen jaar zwommen we in de B-competitie en waren in toch wel de zwaarste poule 
ingedeeld. Maar ondanks dat hebben wij ons weten te handhaven en zwemmen we 
volgend seizoen wederom in de B-competitie. Deze wedstrijden zullen weer plaatsvinden in 
Purmerend samen met de verenigingen OEZA, EDVO en WZ&PC.  
 
We hadden natuurlijk ook weer onze eigen Juttercup in ons thuisbad. Veel blije gezichtjes 
bij vooral de jongere zwemmertjes die een medaille haalden. De andere verenigingen die 
meededen zijn altijd lovend over onze organisatie en dat is altijd fijn om te horen.  
 
Ook de progressie die Amber van der Kruk maakt in het Paralympische zwemmen is 
natuurlijk geweldig. Met grote regelmaat is zij actief bij Internationale wedstrijden en heeft 
zij trainingskampen in het buitenland. Op dit moment verblijft zij in Japan voor een 
trainingsstage van 3 weken.  
 
En dit jaar was een memorabel moment voor een aantal oudere zwemmers van onze 
vereniging. Tijdens de Open Nederlandse Master kampioenschappen, zowel korte- als lange 
baan was er goud voor het estafetteteam. Op de korte baan op de 4 x 50 meter wisselslag 
en op de lange baan op de 4 x 50 meter vrije slag. In beide teams waren Jet Kleine en Tessa 
en Suzanne Mosch actief. Op de korte baan zat Anouk van der Kruk in het team en op de 
lange baan zwom Bianca Groot mee. Er werd zeer hard gezwommen door de dames want 
ondanks het feit dat het gaat om Master kampioenschappen. 
 
Emma Riemers is Nederlands Kampioen Open water geworden. Dat deed ze vorig jaar in de 
zomer. En ook Collin Schouten was zeer verdienstelijk in het Open Water zwemmen wat 
ook door de KNZB is beloond met een mooie prestatiemedaille.  
 
Er werd ook weer hard gezwommen tijdens de Nederlandse kampioenschappen. En ook 
daar werden medailles gewonnen en pr’s aan flarden gezwommen. Bij de minioren finales 
presteerde Nikki Hofland buitengewoon goed. Ze werd niet alleen officieus Nederlands 

mailto:wedstrijdzwemmen@zeemacht.nl
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Kampioen op de 200 meter wisselslag maar zwom ook nog het Kampioenschapsrecord van 
niemand minder dan Marit Steenbergen uit de boeken. 
 
En daar was dan onze Zomerlimiet wedstrijd met afsluitende BBQ. Wat een leuke wedstrijd, 
ondanks een iets tegenvallende deelnemerslijst. En gewoon een volle tribune met 
enthousiaste ouders, opa- en oma’s, broertjes en zusje. Leuk hoor! En wat hadden we een 
geweldig feest hebben we gehad na de wedstrijd met alle natte afdelingen van Zeemacht. 
Prachtig weer en lekker eten. Complimenten voor de organisatie. Voor herhaling vatbaar! 
En dan nu toch echt vakantie! Alhoewel, we moeten nog een weekje maar dan is het toch 
echt zo. Wij willen iedereen een geweldige vakantie toewensen, lekker uitrusten en 
genieten. Hopelijk met mooi weer.  
 
Gini Mosch 
Voorzitter afdeling wedstrijdzwemmen 
 
Laatste training van het seizoen en eerste training volgend seizoen 
De laatste training van het seizoen is op vrijdag 12 juli. In de laatste week vervallen de 
ochtendtrainingen en de droogtrainingen. Op maandag 19 augustus beginnen we weer met 
de training voor diegenen die op maandag, dinsdag, en donderdag van 6 tot 7 trainen en 
vrijdag van 5 tot 6. Er zijn dan die week nog geen ochtendtrainingen of droogtrainingen. De 
trainingen voor de minioren en alle andere uren vangen op zaterdag 24 augustus weer aan.  
 
Verandering in de technische commissie 
Na twee jaar zich te hebben ingezet voor de technische commissie heeft Margreet besloten 
hier mee te stoppen. Margreet, hartstikke bedankt voor je inzet! Gelukkig is Marga Boon 
(moeder van Lieke) bereid gevonden om het stokje van Margreet over te nemen. Marga, 
welkom in de technische commissie en heel veel succes! 
 

Van de trainers 

Wendy van der Kruk stopt als trainster 
Na vele jaren naast de badrand te hebben gestaan 
heeft trainster Wendy besloten om een punt 
achter haar trainerscarrière te zetten. Wendy 
heeft met veel passie en inzet jarenlang de 
trainingen verzorgt, inclusief de vroege 
ochtendtrainingen, en ook de wedstrijdbegeleiding bij heel veel 
wedstrijden gedaan. Wendy, super bedankt voor alles! 

 
Baanindeling trainingen seizoen 2019-2020 
Op de volgende pagina vind je de voorlopige baanindeling voor de trainingen van het 
volgend zwemseizoen. Op de dag en tijd waar een 1 staat, mag je komen trainen. Check dit 
goed zodat je op de juiste dag en tijd komt. Heb je hierover vragen, vraag dit dan even aan 
je trainer.  
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Naam Maandag Dinsdag Dinsdag Dinsdag Donderdag Donderdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zaterdag

18.00-19.00 05.30-06:30 17.00-18.00 18.00-19.00 05.30-07.00 17.00-18.00 18.00-19.00 17.00-18.00 6:30-8:00 08.00-09.00

Henk Knoll 1 1 1

Marianne Maerschalk 1 1 1

Annette van Dok 1 1 1

Peter van Maurik 1 1 1 1 1

Bianca Groot 1 1 1 1 1 1

Michael Bes 1 1 1 1 1 1

Erwin van Boheemen 1 1 1

Diewertje Bax 1 1 1

Serina Schouwenaar 1 1 1

Gerben Rozie 1 1 1

Twan Rozie 1 1 1

Tessa Mosch 1 1 1 1 1 1 1

Derek Valkenier 1 1 1 1

Suzanne Mosch 1 1 1 1 1 1 1

Anouk van der Kruk 1 1 1 1 1 1 1

Boyd Wijkman 1 1 1 1 1

Manon Post 1 1

Kyra Weseman 1  1  1 1 1

Mees Minneboo 1 1 1 1 1

Lisa Hofland 1 1 1 1

Liam Weseman 1 1 1 1 1 1 1

Marco v/d Wulp 1 1 1 1 1 1

Raphaella Nelissen 1 1 1 1 1 1

Michael vd Wal 1 1 1 1 1 1 1

Collin Schouten 1 1 1 1 1 1 1

Jip Duursema 1 1 1 1 1 1 1

Malika Brink 1 1 1 1

Emma Riemers 1 1 1 1 1 1 1

Esra Hertsenberg 1 1 1

Christa Lokkerbol 1 1 1

Frederique Bais 1 1 1 1 1 1

Nicole Nelissen 1 1 1 1

Basma Essataa 1 1 1 1

Danny van Geffen 1 1 1 1

Mike Kloth 1 1 1 1 1

Eric van Heezick 1 1 1

Thijmen van Boheemen 1 1 1 1 1

Lucas Schipper 1 1 1

Femke Paus 1 1 1 1 1 1

Christoph Smit 1 1 1 1 1

Reza de Vos 1 1 1

Cas Houtman 1 1 1

Thijs Leek 1 1 1

Valerie Bais 1 1 1

Ceylin Heemskerk 1 1 1 1 1

Pascale Goed 1 1 1 1 1

Natasja Pranger 1 1 1 1 1

Talitha Holtjer 1 1 1

Sara vd Kraats 1 1 1

Emma Marsman 1 1 1 1 1

Lieke Schuijl 1 1 1 1

Jildau Boonstra 1 1 1

Jelte Boonstra 1 1 1

Chloe van Rijn 1 1 1

Nikki Hofland 1 1 1 1

Chaya Bremer 1 1 1 1

Nami vd Ruit 1 1 1

Hiba Essataa 1 1 1

Emil Fuchs 1 1 1

Lina Hani 1 1 1

Gijs Marsman 1 1

Anna-Sophie Greve 1 1

Sem Hendrix 1 1

Inge Brugman 1 1

Romee Smit 1 1 1

Ruth de Vos 1 1

Giovanni Wolfgang 1

Ids Boonstra 1

Anne de Winter 1
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Doelstellingen vastleggen (seizoen 2019/2020) 
 
Aan het begin van elk seizoen moet eigenlijk iedere zwemmer haar of zijn doelen 
vastleggen voor dat seizoen (of seizoenen). Er zijn heel veel manieren om die doelstellingen 
op te schrijven. In principe zijn er 2 soorten doelstellingen; gemeenschappelijke en 
persoonlijke- doelstellingen: 
 
* Gemeenschappelijke doelstellingen zijn doelen die we als zwemvereniging (samen) willen 
bereiken.  
* Persoonlijke doelstellingen zijn doelen die je zelf in het aanstaande seizoen (of seizoenen) 
wilt bereiken. 
 
Er zijn heel veel (moeilijke) manieren om je persoonlijke 
doelstellingen op papier te zetten. Op internet is van alles te 
vinden. Wij geven je gewoon een paar praktische tips, het 
hoeft niet uitgebreid te zijn als je dat niet wilt.  
 
Het belangrijkste is dat je duidelijk en eerlijk bent naar jezelf. Als je in 2024 Olympisch 
kampioen wilt worden met 2 keer trainen in de week, succes, maar dat gaat natuurlijk niet 
lukken. Als je zegt: ‘ik wil mijn schoolslag verbeteren’, dan is dat niet erg duidelijk. Maar als 
je zegt: ik zwem 1.12.4 op de 100 meter vlinderslag, en dit seizoen wil ik mij verbeteren 
naar 1.10 met minimaal 4 keer trainen in de week – dan is dat duidelijk, en misschien wel 
haalbaar. 
 
Hieronder een paar voorbeelden wat je in je doelstellingen zou kunnen zetten. Dan zorgen 
wij er voor dat alle trainers op de hoogte zijn van jouw doelstellingen. 
 
Algemeen (droomdoelen, korte- en lange termijndoelen): 
 
1. Ik wil de Olympische spelen halen, en daar wil ik alles voor laten (ook school). 
2. Ik vind school belangrijk – ik wil zo veel (en hard) mogelijk zwemmen, maar als het op 
 school niet goed gaat, dan ga ik minder trainen in overleg met de trainer. 
3. Ik vind het gezellig om 2 keer in de week naar het zwembad te komen. 
4. Ik wil een plak halen op de regiokampioenschappen lb op de 50/100/200 m rugslag. 
5. Dit seizoen wil ik een medaille op de NJK halen, dat jaar daarna naar de EYOF, en 2 

 jaar later een medaille op de EJK halen. Elk jaar ga ik 2 uur per week meer trainen, 
 ook buiten het zwembad. Behalve op dinsdagavond, dan dan doe ik  vrijwilligerswerk 
elders. 

6. Ik wil fit blijven en ga 2 tot 4 keer in de week naar de training (als de thuis-/school-
 situatie dat toe laat). 
 
Specifieke doelstelling: 
 
1. Ik wil mij verbeteren op de 100 meter vrije slag (van 0.56.4 naar 0.55.0 op een 25 
 meter baan). 
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2. Ik wil mij concentreren op de 200 meter wisselslag en de rugslag minimaal 2 
 seconden sneller zwemmen als afgelopen seizoen. Mijn totaaltijd op de 200 m wissel 
 met 4 seconden verbeteren. 
3. Mijn pr 50 m vrij (kb) 27.6 – NK kb 27.2 (winter) – NK lb 27.3 (zomer).  
4. 50 m vlinder 25.6 (25 m baan) – 50 m vlinder 26.4 (50 m baan). 
 100 m vlinder 0.59.5 (25 m baan) – 100 m vlinder 1.00.5 (50 m baan). 
5. Ik ben met elke pr op de 100 m vrij tevreden dit seizoen. 
6. Ik wil mij focussen op de 200- en 400 meter vrije slag en wisselslag op de NK korte- en 
 de NK lange baan. Na het indoorseizoen wil ik doorzwemmen en Nederlands 
 kampioen open water zwemmen worden. 
 
Zwemtechnische doelen: 
 
1. Ik wil met meer snelheid van het keerpunt vertrekken. 
2. Ik wil zonder dat ik er aan denk een goede bc-benen hebben (ook al ben ik heel moe). 
3. Ik wil de slaglengte van de vlinderslag vergroten, 11 i.p.v. 13 slagen per baan. 
4. Ik wil mijn slagfrequentie op de 3de baan van een 100 meter vrij maximaal 2 slagen 
 per minuut lager is dan de 1e baan (richtfrequentie: 52 slagen/minuut). 
5. Ik heb vaak last van mijn schouders, ik wil beter roteren en doorhalen. 
 
Persoonlijke doelen: 
 
1. Ik vind zwemmen leuk, maar ik vind uitgaan leuker. 
2. Ik wil mij net zoveel op zwemmen concentreren als op de punnikclub. 
3. Ik heb zo’n druk sociaal leven, dat ik in het zwembad tot rust kom en moeite heb met 
 concentreren (maar wil graag (leren) concentreren). 
4. Met competitiewedstrijden doe ik m’n best, maar ik wil knallen op Swim Cups en het 
 Bloembollentoernooi.   
5. Ik blijf graag zwemmen, maar zou ook graag willen leren om trainer te worden. 
 
Of wat er maar in je opkomt...  
 
Aan junioren, jeugd en senioren zwemmers vragen wij om je 
doelen op te schrijven en stuur/e-mail/geef deze aan een van de 
train(st-)er(/s). Mocht je vragen of opmerkingen hebben – je kunt 
altijd bellen of e-mailen. Als je iets opschrijft wat wij niet 
begrijpen, dan komt een van de trainers je vragen of je het wil uitleggen. 
 
Succes! 

 
Vooruitblik seizoen 2019-2020 
Het nieuwe seizoen staat vol met veranderingen in de wedstrijdkalender. De KNZB heeft in 
haar wijsheid besloten om de Swimkick en Junioren-Jeugd Circuits te schrappen. 
Verenigingen worden door de KNZB en de Regio gevraagd om meer wedstrijden zelf te 
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organiseren. De enige wedstrijdreeks die nog blijft is het Minioren-
Junioren Circuit (vanaf minioren 3 tot en met junioren 2) die echter ook 
qua programmanummers en leeftijdsindeling sterk zal veranderen. Ook 
kwalificaties voor NJJKs gaan veranderen en in plaats van limieten wordt 
er naar ranglijsten gekeken waarbij voor junioren 1 en 2 een ranglijst over 
10 afstanden wordt gemaakt. Wil je alle details weten, kijk dan hier. 

 
Dit alles heeft uiteraard grote gevolgen voor onze afdeling. Het betekent dat wij nog meer 
moeten gaan organiseren en dat onze vrijwilligers nog meer belast gaat worden. Het wordt 
dus onvermijdelijk dat wij hiervoor ouders gaan inschakelen. Als eerste stap gaan wij drie 
van de vijf Minioren-Junioren Circuits in Den Helder organiseren. Dit betekent wedstrijden 
die lekker dichtbij zijn voor onze zwemmers. Verder zullen wij natuurlijk weer de Juttercup 
en de Zomerlimietwedstrijd organiseren. We gaan proberen al in een vroeg stadium de 
vrijwilligers/ouders benaderen voor deze wedstrijden zodat het ruim van tevoren in ieders 
agenda staat. Verder is er een uitgebreide handleiding beschikbaar voor iedere taak. 
Iedereen kan het! En je bent nog eens lekker dicht bij de wedstrijd. 
 
Tenslotte zijn wij nog aan het beraden welke wedstrijden wij voor onze Swimkickers, 
Junioren en Jeugd kunnen aanbieden. Door een gebrek aan officials kunnen wij helaas niet 
iedereen meer naar wedstrijden meenemen. Aan het begin van het seizoen hopen wij wat 
meer te kunnen vertellen. Wij rekenen op een ieders hulp om onze zwemmers aan een 
mooie aantal wedstrijden te helpen! 
 

Lieke is geselecteerd door de Dorian Foundation 
Hier een verslag van Lieke bij de uitreiking van de Dorian Foundation: 
Eindelijk was het zo ver en mocht ik het grote geheim vertellen, ik ben uitgekozen door de 
Dorian Foundation!!  Om half 5 moest ik bij de 
Evenementenhal op De Krim zijn. Daar was Dorian 
om ons welkom te heten. We kregen een drankje en 
mochten ergens gaan zitten. Toen wist ik ook pas 
wie de anderen waren die uitgekozen waren. Er 
waren nog 6 andere Texelse sporters uitgekozen. We 
zijn allemaal voor onze sport veel aan de overkant en 
daarom krijgen w e allemaal financiële 
ondersteuning en een tegemoetkoming in de 
bootkosten. 
Dorian stelde ons één voor één voor aan de media. Daarna mocht ik mijn contract 

ondertekenen en werd ik buiten nog een keer 
geïnterviewd voor een filmpje. Het was allemaal heel 
leuk en Dorian is heel aardig, als ik vragen heb mag 
ik hem altijd bellen. Ik ben heel blij dat ik ben 
uitgekozen. 
De Dorian Foundation is opgericht door Dorian van 
Rijsselberghe, Texelaar en tweevoudig Olympisch 

https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/zwemmen/nieuws/bericht/1000045528/bepalingen_competities_en_circuits_zwemseizoen_2019_2020/
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kampioen windsurfen. Hij weet dat het best lastig is om een sport te beoefenen waarvoor je 
veel aan de overkant moet zijn. Met de foundation wil hij jonge talentvolle Texelse sporters 
ondersteuning geven zodat zij niet beperkt worden in hun ontwikkeling omdat zij op Texel 
wonen. 
Groetjes Lieke 

 
Prachtige eindfeest! 
Wat hebben wij een spetterend eindfeest gehad na onze Zomerlimietwedstrijd! Meer dan 
100 mensen van onze afdeling hadden zich opgegeven en tezamen met de waterpolo, 
leszwemmen en schoonspringen waren er meer dan 160 mensen aanwezig. Na eerst 
anderhalf uur in het recreatiebad en buitenbad te hebben gespeeld en gedanst op de 
muziek van de DJ was het tijd voor de heerlijke BBQ. Veel dank aan de organisatie 
commissie bestaande uit Esther, Ronald, Jeroen, Ellen, Nienke, Karin en Amber die veel 
werk hebben verzet.  
 

Het seizoen 2018-2019 in cijfers 
De laatste wedstrijden zijn geweest en over een 
week hebben wij een zomerstop. Tijd voor een 
terugblik in cijfers op het afgelopen lange en 
drukke seizoen waar bestuur, trainers, 
technische commissie en andere vrijwilligers 
bergen werk hebben verzet. Dank aan allen! 
  

 Zeemacht zwemmers zijn naar meer dan 50 wedstrijden geweest 

 En dus zijn er meer dan 50 aanschrijvingen verstuurd door TC. 

 Waarbij de TC meer dan 150 afmeldingen heeft verwerkt 

 Er werden 4 wedstrijden door ons georganiseerd waarvan 3 thuiswedstrijden 

 Er worden volgend jaar minimaal 5 thuiswedstrijden georganiseerd 

 Bij de thuiswedstrijden zijn 19 officials en 14 vrijwilligers actief 

 Er zijn meer dan 120 trainingen aan minioren gegeven 

 Daarvoor zijn meer dan 900 trainingsschema’s bedacht 

 Er zijn meer dan 280 trainingen aan junioren/jeugd/senioren gegeven 

 Daarvoor zijn bijna 300 trainingsschema’s geschreven 

 Onze officials hebben bij elkaar meer dan 100 keer gefungeerd 

 We op plaats 6 in de landelijke B-2 klasse zijn geëindigd 

 Er nu al meer dan 40 wedstrijden op de kalender staan voor volgend jaar 

 De trainers volgend jaar in totaal ruim 400 trainingen zullen geven 

 En dat er ook volgend jaar weer 11 Waterspetjes zullen verschijnen 
 

Waterspetje 
Dit is het laatste Waterspetje van het seizoen. Het eerste Waterspetje zal weer verschijnen 
op 23 Augustus en zal wederom de trainingsmatrix bevatten, de eerste wedstrijden van 
September en Oktober en verslagen van de open water wedstrijden.   
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Eindfeest 
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Zomerlimietwedstrijd 
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Jaargangfinale 
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Wedstrijdverslagen 

 
 
Miniorenfinales in Hoofddorp 
In Hoofddorp werd het regionale hoogtepunt van het seizoen 
gehouden voor de minioren zwemmers: de Minioren Finales. Alleen 
de beste 24 zwemmers van Noord-Holland kunnen zich hiervoor 
kwalificeren. Voor MSV Zeemacht kwamen Nikki, Ceylin, Pascale, 
Christoph, Romee, Hiba, Emma, Lieke en Thijmen in actie. Nikki was 
de grootste gouddelver met driemaal goud, eenmaal zilver en 
eenmaal brons. Romee won goud op zowel de 50 meter vlinderslag 
als de 100 meter rugslag. Lieke slaagde er in de inschrijflimiet te 
zwemmen voor de Jaargangfinale, het officieuze Nederlandse 
Kampioenschap, op de 100 meter school. 
 
Ook viel er bij bosjes persoonlijke records. Zo haalde Emma achttien 

seconden van haar 400 
vrije  PR af en twee seconden van haar 100 
school PR. Romee behaalde PRs op de 100 
rug (-20 seconden!), 100 vrij (-2 sec) en 50 
vlinder (-4 sec). Pascale zwom acht seconden 
van haar 100 vlinder PR af, zes seconden van 
haar 200 wissel PR en 1 seconden van haar 
100 rug PR. Op de 100 wissel slaagde Hiba er 
in om twaalf seconden van haar persoonlijk 
record af te zwemmen, en nog eens drie 
seconden op de 100 rug en op de 50 vlinder. 
Op de langere 200 meter wisselslag zwom 
Thijmen tien seconden van zijn PR af  en op 
de 400 vrij acht seconden. Christoph slaagde 
er in om op de zware 100 vlinder er twee 
seconden van af te zwemmen. 
 

 
Laatste kans limietwedstrijd in Amsterdam 
In Amsterdam werd nog een limietwedstrijd georganiseerd op de lange baan om een 
laatste kans op een NJJK limiet te geven. In het bloedhete Sloterparkbad waren de 

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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omstandigheden echter niet ideaal. Desondanks slaagde Jip en Emma er nog in een PR op 
de 50 vrij te zwemmen.  
  

Pinkstertoernooi in Purmerend 
Traditioneel gaat er een afvaardiging van MSV Zeemacht naar het Pinkstertoernooi in 
Purmerend. Die werd voor de 37e keer georganiseerd met deelnemers uit heel Nederland. 
Onze zwemmers kunnen terugzien op een geslaagd toernooi met 9 gouden, 18 zilveren en 
15 bronzen medailles en meer dan 75  persoonlijke records. Niet alleen was het zwemmen 
top, ook de sfeer binnen en buiten het bad was geweldig. Tijdens de races vrolijke muziek 
waarop gedanst werd, een picknick lunch verzorgd door de fam. Duursema en Paus, en een 
prachtige fun estafette als afsluiting.  
 
Goudhaantjes op dit toernooi bij de individuele 
nummers waren Jip met 2x goud, 3x zilver en 5x brons, 
Mees met 1x goud, 1x zilver en 2x brons en Collin met 
1x goud en 1x zilver. Marco won 4x zilver, Liam won 
zilver en brons , Mike won 2x zilver en Danny van 
Geffen brons. Bij de dames was er 4x goud , 2x zilver 
en 1x brons voor Nikki, en Imme won 1x goud en 3x 
zilver. Kyra behaalde 1x zilver en 3x brons.  De 
Zeemacht heren estafette bestaande uit Collin, Marco, Liam en Mees behaalde zilver op de 
4x100  vrij. De Zeemacht estafette heren 4x100 wissel met Jip in plaats van Collin, behaalde 
ook het zilver, evenals de 4x50 wissel met Jip in plaats van Marco. De 8x100 meter vrije slag 
gemengd met Raphaella, Nicole, Kyra, Imme, Jip, Collin, Mees en Liam en de 4x50 heren 
vrije slag met Mike, Marco, Collin en Mees behaalde het brons. 

 
Er werden tijdens dit toernooi meer dan 75  persoonlijke records gezwommen, teveel om 
allemaal op te noemen Zo zwom  Jip 8 seconden van zijn 200 vlinder PR af en 6 seconden 
van zijn 200 wissel PR. Danny zwom op al zijn drie nummers PR met als grootste verbetering 
de 100 wissel PR (-6 sec). Pascale zwom PRs op de 50 school (-1 sec) en 100 wissel (-5 sec) 
en Eric verbeterde zijn 100 rug PR (-3 sec). Nikki zwom PRs op de 50 (-1 sec), 100 vrij (-2 sec) 
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en 50 vlinder (-0.5 sec), Cas op de 50 vrij (-1 sec) en Talitha op de 50 vlinder (-2 sec). Mike 
zwom op al zijn vier nummers een PR met als grootste verbetering de 100 school PR (-5 
sec).  Mees verbeterde vier PRs waaronder de 400 vrij (-35 sec!) en Femke zwom op al haar 
negen nummers een PR met als grootste verbetering haar 200 school PR (-19 sec) . Nicole 
zwom op de 50 school een PR (-0.2 sec) en Nami op de 50 rug (-2 sec). Natasja zwom zes 
PRs en haalde 6 seconden af van haar 100 wissel PR. Lucas haalde 4 seconden van zijn 100 
vrij PR af en Lieke zwom PRs op de 50 vrij (-0.2 sec) en 100 wissel (-4 sec). Collin zwom drie 
PRs evenals Christoph die 5 seconden van zijn 100 wissel PR afhaalde. Imme zwom vijf PRs 
waaronder de 400 vrij (-11 sec) en Kyra zwom PRs op de 50 en 100 school (-0.5 sec). Liam 
behaalde vijf PRs met onder andere een PR op de 50 vrij waar hij voor het eerst onder de 30 
seconden dook. Marco was in vorm op het Pinkstertoernooi want hij zwom maar liefst 
negen PRs waaronder een dikke PR op de 200 vrij (-11 sec).   

 
 
Als je de foto’s ziet en dit verslagje hebt gelezen krijg je dan ook zin in het Pinkstertoernooi? 
Doe dan volgend jaar mee! Gezelligheid gegarandeerd. 
 

World Series Paraswimming in Berlijn 
In Berlijn was Amber aanwezig bij de World Series Paraswimming en met succes. Ze zwom 
onder andere persoonlijke records op de 200 (-1 sec) en 400 vrij (-1 sec) en de 200 wissel (-
1 sec).  
 

NJJK in Eindhoven 
Het hoogtepunt van het seizoen voor jeugdzwemmers zijn de Nederlandse Junioren & 
Jeugd Kampioenschappen in Eindhoven. Hiervoor moeten scherpe limieten worden 
gezwommen en zowel Emma als Collin waren er in geslaagd om deze limieten te halen, een 
prestatie op zich. Op de eerste dag zwom Collin een PR op de 400 vrij (-3 sec) en steeg op 
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de ranglijst naar plaats 15. De 400 vrij van Emma 
verliep iets minder soepel en ze zwom net boven 
haar PR, wel goed voor een negende plaats. De 
volgende ochtend kwam haar wraak want in een 
fantastische race zwom ze naar het brons op de 
200 meter vrij in een dik nieuw persoonlijk record 
(-3 sec). Dag 3 stonden de korte nummers op het 
programma. Zowel Collin (50 rug; 24e plaats) als 
Emma (50 vrij, 13e plaats, en 50 rug, 9e plaats) 
bleven net boven hun PRs. Het beste was voor de 
laatste dag bewaard.  Collin zwom in de ochtend een mooi opgebouwde 400 wissel wat 
resulteerde in een PR verbetering van 5 seconden en hij steeg naar de achtse plaats op de 
ranglijst. Ook op  200 rug zwom hij een kleine PR (-0.5), ondanks een minder start, mislukte 
keerpunt en ruzie met de lijnen. Emma zwom in de ochtend een kleine PR op de 100 vrij 
wat goed genoeg was om de finale te halen. In de middag in de finale gooide Emma nog 
eenmaal alles uit de kast en zwom een dik nieuw persoonlijk record (-1 sec) en werd 
daarmee knap vierde van Nederland. Hele mooie resultaten van onze zwemtoppers! 
 

ONK in Amersfoort 
Bij de Open Nederlandse Kampioenschappen in Amersfoort kwam Amber Kruk in actie op 
een aantal van haar favoriete afstanden. Vrijdag op de 400 vrij was het meteen raak: ze 
zwom het oude Nederlands Record uit de boeken en die staat nu op haar naam! Ook 
slaagde ze er in om medailles te halen. Ze won zilver op de 400 vrij en 100 rug en ze won 
het brons op de 50 rug en 200 vrij. Op de 50 vrij werd zij zesde en op de 100 vrij vijfde. 
 

Open Water wedstrijd in Bodegraven 
De eerste Open Water wedstrijd werd gezwommen in Bodegraven en het was meteen raak 
voor de Zeemachtzwemmers. Collin en Emma wonnen allebei op de 1000 meter vrij en 
Bianca behaalde brons op de 1000 meter vrij en zilver op de 1000 meter school. Dat belooft 
veel voor het Open Water seizoen!  
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Zomerlimietwedstrijd in Den Helder 
De laatste wedstrijd van het seizoen is traditioneel de Zomerlimietwedstrijd in ons eigen 
bad. Nog een keer knallen, feesten en dan op vakantie! Onze minioren kwamen goed voor 
de dag want een hele hoop slaagde er in om medailles te winnen: Nikki, Lieke, Emma, 
Natasja, Hibaa, Romee, Ruth, Christoph en Emil. Christoph slaagde er in om ook nog eens 
NJJK limieten te zwemmen op de 50 rug en 50 vrij middels mooie persoonlijke records. 
Valerie maakte haar debuut voor Zeemacht met een paar mooie tijden op de 50 vrij en 50 
school. Helaas was het ook de laatste wedstrijd voor Imme en Jordi die zich op hun school 
gaan concentreren.  
 
Een hele berg PRs werden er gezwommen, wel meer 
dan 60, echt teveel om allemaal op te noemen! 
Daarom even de PRs op de korte sprintafstanden. 
Op de 50 vrij waren er PRs voor Frederique, 
Thijmen, Jildau, Jip, Basma, Hiba, Pascale, Linda, 
Ceylin, Nikki, Cas, Tijs, Emma Marsman, Femke, 
Natasja, Nami, Romee en Reza. Op de 50 rug 
zwommen Romee, Lieke, Lucas, Nami, Natasja, 
Emma Marsman, Sara, Cas, Talitha, Ceylin, Hiba, 
Jildau, Jelte en Thijmen persoonlijke records. 
Persoonlijke records op de 50 school waren er voor 
Thijmen, Emil, Talitha, Cas, Sara, Emma Marsman, 
Cloe, Nami, Lucas, Christoph en Marco. Op de 50 
vlinder tenslotte zwommen Marco, Imme, Bianca, 
Basma en Jip PRs. 
 

Jaargangfinale in Dordrecht 
Als laatste Zeemachtzwemmers kwamen Nikki en Christoph 
in actie bij de Jaargangfinale in Dordrecht. Bij deze 
zwemwedstrijd komen de top 24 minioren van Nederland 
aan de start op de lange baan. Deze wedstrijd wordt dan ook 
gezien als het officieuze Nederlandse Kampioenschap voor 
miniorenzwemmers. Nikki werd tweede op de 100 rug in een 
nieuw persoonlijk record (-1 sec) die slechts 0.1 seconde 
boven het Nederlands Record lag en onder het 
kampioenschapsrecord. Bij de 200 wissel sloeg Nikki toe en 
won het goud in een nieuw kampioenschapsrecord en 
persoonlijk record. Ook op de 100 vrij werd een prooi voor 
haar en in een nieuw persoonlijk record won zij het goud. Christoph legde bij de 
parazwemmers op zijn favoriete 50 vlinder beslag op de zilveren medaille. Bij de 100 vrij 
snelde hij naar het brons. Hij eindigde ook nog  als vijfde op de 100 rug en de 100 school, 
allebei in met een persoonlijk record. Allebei fantastisch gepresteerd! 
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Verjaardagskalender 
 
4 juli  Natasja Pranger 

16 juli Kay Wijkman 

27 juli Lina Hani 

28 juli Reza de Vos 

29 juli Lucas Schipper 

 

 

Deadline volgende Waterspetjes 

22 Augustus 2019 (eerste 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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