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September 2019 

Wedstrijdagenda 

Datum Wedstrijd Zwembad Bijzonderheden 

Augustus    

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

24 augustus Eerste training minioren Den Helder  

    

September    

15 september Zaanse sprint kampioenschappen Zaandam  

22 september NK Estafette Eindhoven Beste 20 van Nederland 

28 september Zuyderzee Masters Circuit, deel 1 Kampen  

29 september Minioren-Junioren circuit, deel 1 Zaandam  

29 september DAW limietwedstrijd Alkmaar  

    

Oktober    

6 oktober Nationale Zwemcompetitie, deel 1 Purmerend Verplicht! 

13 oktober WZ&PC limiet wedstrijd Purmerend  

19-20 okt Martinez Cup Amsterdam  

26 oktober Zuyderzee Masters Circuit, deel 2 Emmeloord  

27 oktober MSV Zeemacht Juttercup Den Helder  
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Nieuws 

Van het bestuur & technische commissie 
 
Eerste training  
Alle trainingen vangen op zaterdag 24 augustus weer aan. 
 
Club Collect 
De eerste betalingen via Club Collect hebben bij een aantal van onze leden tot verwarring 
geleid, ondanks dat er een brief met uitgebreide informatie was gestuurd. Wilt U nog eens 
deze brief teruglezen dan kan dat via deze link of kijk op www.zeemacht.nl. 

 
Mocht er vragen zijn over de betalingen graag deze stellen aan de ledenadministratie van 
MSV Zeemacht: ledenadministratie@zeemacht.nl. Een mail naar trainers, TC of 
afdelingsbestuur heeft weinig zin omdat zij niet over de ledenadministratie of contributie 
gaan. 
 

Van de trainers 

Competitiewedstrijden 
Ook dit jaar zwemmen wij weer vier competitiewedstrijden in Purmerend 
met WZ&PC, Oeza en EdVo. Deze wedstrijden zijn verplicht, als je wordt 
aangeschreven. Noteer daarom nu alvast de datums in je agenda en 
houdt deze vrij: zondag 6 oktober 2019, zondag 3 november 2019, 
zondag 12 januari 2020 en zondag 15 maart 2020. Vorig jaar wisten wij 
ons op het nippertje te handhaven door de inzet van iedere zwemmer. Het is daarom 
belangrijk dat iedere zwemmer ook meedoet met deze wedstrijden. 
 
Doelstellingen vastleggen (seizoen 2019/2020) 
De meeste junioren/jeugd/senioren zwemmers zullen binnenkort een mail krijgen met het 
verzoek om hun doelstellingen voor dit seizoen door te geven. Dit is belangrijk voor de 
trainers zodat zij weten welke trainingen en wedstrijden ze de zwemmers kunnen 
aanbieden. Het formulier is een stuk eenvoudiger gemaakt en is nu makkelijker in te vullen. 
Het kost je maar 5 minuten! 
 
Verandering minioren-junioren circuit 
Zoals gemeld in het vorige Waterspetje worden de swimkicks en junioren-jeugd circuit 
wedstrijden niet meer georganiseerd door de KNZB. Alleen het minioren-junioren circuit is 

https://www.zeemacht.nl/wp-content/uploads/2015/01/MSV-Zeemacht-Contributie-inning-14062019.pdf
http://www.zeemacht.nl/
mailto:ledenadministratie@zeemacht.nl
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nog gebleven maar ook deze wedstrijd is fors veranderd door de KNZB. Hier zetten wij de 
belangrijkste veranderingen op een rij: 

- Er wordt in andere leeftijdsgroepen gezwommen: jongens minioren 4 en jonger, 
meisjes junioren 4 en jonger, meisjes minioren 5, jongens minioren 5 en 6, meisjes 
junioren 1 en 2 en jongens junioren 1 en 2. 

- Er zijn geen medailles per afstand meer. Er zal over alle afstanden een klassement 
worden gemaakt en de eerste acht zwemmers per leeftijdsgroep krijgen een prijs. 

- Voor minioren 4 en jonger zijn de afstanden 50 t/m 200 meters, voor minioren 5&6 
100 tot 400 meters en junioren 1&2 100 en 200 meters. De 400 meters worden met 
2 zwemmers in 1 baan gezwommen. 

- Er komen ook ‘challenges’, afwijkende zwemnummers. Dit zijn bijvoorbeeld 100 
meter borstcrawl benen, 25 meter vrije slag met twee koprollen tussendoor, 15 
meter vlinderslag benen onder water, rugslagstart 5 meter onder water, etc. De 
tijden tellen mee voor het klassement.  

 
Dit zijn nogal forse veranderingen waarvan de gevolgen nog niet duidelijk zijn. Vooral met 
de ‘challenges’ is het niet duidelijk hoe deze nummers precies mogen worden uitgevoerd 
omdat er geen zwemreglement voor is en wat voor/of er diskwalificaties er zijn. De eerste 
wedstrijden zal voor iedereen (officials, zwemmers en trainers) dus nogal wennen zijn en 
wij vragen dan ook om begrip als een en ander niet helemaal soepel verloopt. Mede door 
de zwaarte van de nummers en het geringe aantal officials die wij hebben zal voor elke 
minioren-junioren wedstrijd worden bekeken welke zwemmers kunnen worden 
aangeschreven. 
 
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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Christoph in de paralympische junioren-jeugd selectie 
Goed nieuws aan het begin van het zwemseizoen. Christoph is door zijn uitstekende 
prestaties geselecteerd door KNZB talentencoach Linda Huisjes voor de Nederlandse 
paralympische junioren-jeugd selectie. Hij zal hiervoor om de twee weken op 
zaterdagochtend in Amersfoort trainen met deze selectie. Christoph, van harte gefeliciteerd 
en alvast heel veel plezier toegewenst! 
 

Prestatiemedailles KNZB  
Jaarlijks reikt de KNZB prestatiemedailles uit aan zwemmers die 
een bijzonder prestatie hebben geleverd in een zwemseizoen. 
Zo worden bronzen prestatiemedailles uitgereikt aan zwemmers 
die in de seizoenranglijst bij de top 10 van Nederland staan in 
hun leeftijdscategorie. Voor het afgelopen zwemseizoen 2018-
2019 zijn er bronzen prestatiemedailles voor Michael, Emma en 
Collin. Ook Amber heeft een bronzen prestatiemedaille maar 
dan voor het zwemmen van een Nederlands Paralympisch 
Record. Alle vier van harte gefeliciteerd!  

 

Regiolimieten bekend 
De zwemcommissie van de Regio MidWest heeft de limieten voor de 
Regiokampioenschappen korte baan in Hoofddorp bekend gemaakt. Deze zijn nu anders 
dan vorige jaren: net zoals bij het NJJK worden ook bij de Regiokampioenschappen 
leeftijdsgroepen bij elkaar gevoegd, niet alleen voor medailles maar ook voor limieten. Per 
leeftijdsgroep is er nu een limiet. De limieten voor de Regiokampioenschappen lange baan 
zijn een stuk strenger omdat deze met de hele  Regio wordt gezwommen. Er zullen nu wel 
Regio B-kampioenschappen eind juni worden georganiseerd. 
   



 
 

               Nieuwsbrief MSV Zeemacht Wedstrijdzwemmen 

 

 

Vrijwilligers voor activiteitencommissie gezocht 
Zou het niet leuk zijn als er activiteiten, buiten het zwemmen om, worden georganiseerd 

voor onze jeugdzwemmers? Zoals een dagje uit naar de Klimvallei….of spandoeken maken 

voor de Minioren Clubmeet….of misschien zelfs wel een weekend op camp? Dat vinden wij 

ook maar dan hebben wij wel mensen nodig die dit willen organiseren. Vind je het te 

spannend om official te zijn of bij wedstrijden te helpen? Misschien is het organiseren van 

activiteiten dan wel wat voor jou. Met een paar mensen kan er dan een 

activiteitencommissie worden gevormd die dit soort leuke dingen willen organiseren. 

Interesse? Mail dan naar wedstrijdzwemmen@zeemacht.nl. 

 
Peter succesvol bij de World Transplant Games 
Bij de World Transplant Games wist Peter van Maurik goud 

te halen op de 50 meter rugslag en zilver bij de 100 meter 

schoolslag. Van harte gefeliciteerd Peter! 
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Open Water Seizoen 
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Wedstrijdverslagen 

 
 
Open water seizoen  
Terwijl de meeste zwemmers lekker van hun vakantie genoten zijn een paar zwemmers nog 
doorgegaan in de zomer met open water wedstrijden.  Voor Emma en Collin verliepen die 
buitengewoon goed: ze wonnen hun races in Bodegraven, Amsterdam, Anna Pauwlona, 
Vianen, Culemborg, Medemblik en Hoorn. Zelfs hun bezoek aan het buitenland bij de 
Flanders Speedo Open Water cup bij Antwerpen verliep succesvol want ook daar wonnen 
ze hun afstanden. Op het NK in Heerjansdam was de tegenstand veel zwaarder, ook door 
de zware weersomstandigheden. Collin zwom een fantastisch duel uit om de koppositie die 
hij met slechts 0,2 seconde verloor maar goed voor zilver. Ook Emma zwom tijdenlang aan 
kop maar moest aan het eind toch genoegen nemen met het zilver. Prima prestaties! 
 
Ook Bianca deed aan veel open water wedstrijden mee. In Anna Pauwlona en Amsterdam 
werd ze tweede, in Vianen werd ze derde, in Culemborg zesde, in Medemblik zevende, in 
Hoorn derde en eerste. Ook Lisa, Jet en Derek deden aan een aantal wedstrijden mee. Lisa 
werd zestiende in Amsterdam en dertiende in Medemblik. Derek werd zeventiende in Anna 
Pauwlona, twaalfde in Medemblik en veertiende in Hoorn. Jet werd achtste in Anna 
Pauwlona en vijftiende in Amsterdam. In Anna Pauwlona deden ook Femke, Thijmen, Jip en 
Cas mee. Thijmen werd vierde, Jip vijfde, en Femke en Cas achtste. Er zijn nog een paar 
open water wedstrijden in Brabant, Zeeland en Limburg. Mocht je het ook eens willen 
proberen, laat het weten aan een van de trainers. 
 

 
 

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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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 
 
7 augustus  Anouk van der Kruk 

9 augustus  Sem Hendrikx 

15 augustus Femke Paus  

23 augustus Anne de Winter 

26 augustus Jip Duursema 

31 augustus Chaya Bremer 

3 september Nicole Nelissen 

8 september Romée Smit 

14 september Cloë van Rijn 

23 september Liam Wesemann 

 

Deadline volgende Waterspetjes 

26 September 2019  

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

ellenstefan@quicknet.nl 

mailto:ellenstefan@quicknet.nl

