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Oktober 2019
Wedstrijdagenda
Datum
Oktober
6 oktober
13 oktober
13 oktober
19-20 okt
26 oktober
27 oktober
November
3 november
10 november
10 november
10 november
16-17 november
17 november
23-24 november

Wedstrijd

Zwembad

Bijzonderheden

Nationale Zwemcompetitie, deel 1
WZ&PC limiet wedstrijd
DAW LAC wedstrijd
Martinez Cup
Zuyderzee Masters Circuit, deel 2
MSV Zeemacht Juttercup

Purmerend
Purmerend
Alkmaar
Amsterdam
Emmeloord
Den Helder

Verplicht!
aanschrijving verstuurd
aanschrijving verstuurd

Nationale Zwemcompetitie, deel 2
Minioren Club Meet deel 1
DAW limietwedstrijd kb
WZ&PC limietwedstrijd
Regio Kampioenschappen kb
Zuyderzee Masters Circuit, deel 3
Regio Kampioenschappen kb

Purmerend
Zaandam
Alkmaar
Purmerend
Hoofddorp
Almere
Hoofddorp

Verplicht!

Nieuwe leden
Kyra Wijnker (Masters)
We wensen jullie veel plezier en succes bij Zeemacht!

limieten
Limieten
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Nieuws
Van het bestuur & technische commissie
Clubkleding
Op dit moment zijn wij druk bezig om nieuwe clubkleding te regelen. Binnenkort hopen wij
meer informatie via de mail en het Waterspetje te kunnen sturen.

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 hou
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.
KNZB Diploma Zwemtrainer 2 voor Nienke
Na bijna een jaar cursus te hebben gedaan is Nienke geslaagd
voor haar Zwemtrainer 2 diploma. Van harte gefeliciteerd en wij
zijn supertrots dat wij als club je als trainer hebben.

Zilver voor miniorenteam bij Nederlandse
Kampioenschappen Estafette
Bij de Nederlandse Kampioenschappen Estafette hebben de
meisjes minioren team bestaande uit Nikki, Chaya, Romee en
Lieke een zilveren medaille gehaald. Van harte gefeliciteerd met jullie prestatie! Voor een
gedetailleerde verslag van de NK Estafette van de coach, zie de wedstrijdverslagen.
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Emma en Collin bij KNZB+ selectie
Begin September werd er in Amsterdam een selectietraining gehouden voor zwemmers die
in aanmerking komen voor het KNZB+ programma. Emma en Collin hebben deze training
prima doorstaan want ze hebben te horen gekregen dat ze geselecteerd zijn voor dit
programma. Zij zullen een viertal trainingen volgen bij het Opleidings Centrum in
Amsterdam en ook workshops. Hiermee hoopt de KNZB talentvolle zwemmers te
stimuleren. Allebei van harte gefeliciteerd!

Learn2Race wedstrijden
Zaterdag 29 september zullen wij voor het eerst een Learn2Race wedstrijd houden. Deze
wedstrijd wordt gehouden tijdens de zaterdagochtendtraining van 8 tot 9 uur. Alle
zwemmers die trainen op dit uur kunnen meedoen aan deze wedstrijd. Hiervoor moet je al
om 7.45 verzamelen in het bad om in te zwemmen. Om 8 uur stipt begint de wedstrijd.
Bij elke Learn2Race zwemwedstrijd staan er twee
slagen centraal waarvan een 25 meter of een 50
meter kan worden gezwommen. De wedstrijd
verloopt in drie rondes dus iedereen zwemt drie
races. In de eerste voorronde zwemmen de
zwemmers de slag waarop relatief veel is getraind in de afgelopen weken, de hoofdslag.
Jongens en meisjes zwemmen door elkaar heen, er wordt alleen ingedeeld in 25 meter
(voor echte beginners) en 50 meter (voor gevorderden die de keerpunt beheersen). Hierna
volgt een tweede ronde met een andere slag, de slag waar de volgende weken op getraind
gaat worden. Na de tweede ronde volgt nog een laatste ronde, de finaleronde! Hierbij
worden zwemmers ingedeeld gebaseerd op hun tijden uit de eerste voorronde, en wordt
dezelfde slag en afstand weer gezwommen. Een mooie kans om wat dingen te verbeteren
uit de voorronde en er wordt nu gezwommen tegen zwemmers die ongeveer dezelfde
snelheid hebben. Echt racen dus! In de finaleronde is elke serie een finale: de vier
tijdsnelsten zwemmen de A-finale, de vier daar op volgende de B-finale, etc. Iedereen
zwemt dus een echte finale tegen zwemmers van hetzelfde niveau.
Na afloop is er een prijsuitreiking voor de verschillende finales en is er een prijs voor de
zwemmer met de beste techniek. De wedstrijd wordt niet aangemeld bij de KNZB dus de
tijden zullen niet in
Swimrankings verschijnen.
Wel geeft dit ons de
gelegenheid om flexibel om
te gaan met diskwalificaties,
ouders in te kunnen zetten
als tijdwaarnemers en
beginnende zwemmers in
een vertrouwde omgeving
leren een wedstrijd te
zwemmen.
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Zaterdagochtend & OZK
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NK Estafette
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Wedstrijdverslagen

Open water seizoen
In september werden de laatste open water wedstrijden van het seizoen gezwommen.
Gelukkig was het prachtig weer en de resultaten waren ook prima. In het weekend van 30
augustus en 1 september werd er gezwommen in Brabant namelijk Oss en Vught. In Oss
won Emma de 1 km vrij en werd Bianca tweede. Collin zwom zijn eerste 5 km vrij bij de
senioren en eindigde knap als vierde. In Vught was er wederom winst voor Emma op de 1
km vrij en ook Collin won deze afstand. Wederom was het zilver voor Bianca bij de 1 km vrij
Masters.
Het laatste weekend (14-15 september) werd er gezwommen in Sleeuwijk (Brabant) en
Maastricht. In Sleeuwijk won Collin de 1km vrij in een zeer spannende eindsprint. Bij die
wedstrijd kreeg hij ook de Regio Midwest wisselbokaal als beste juniorenzwemmer bij de
wedstrijden die in Noord-Holland en
Utrecht werden gehouden. Met mooie
namen als Bas Takken en Lars Bottelier op
de beker een mooie prijs! In Maastricht
was er winst voor Emma op de 1 km vrij
en Collin won ook deze afstand, wederom
in een zeer spannende eindsprint. Bianca
eindigde als zesde bij de 3 km vrij en als
tweede bij de 1 km vrij. Aan het einde van
de wedstrijd werden de
seizoensklassementen opgemaakt. Voor
het tweede achtereenvolgende jaar
wonnen Emma en Collin hun
leeftijdscategorie. Bianca werd mooi
tweede bij de Masters categorie 45-49 in
haar eerste open water seizoen.

Open Zaanse Sprintkampioenschappen
In Zaandam werd de eerste wedstrijd van het seizoen voor het binnenbad gezwommen. De
Open Zaanse Sprintkampioenschappen bestonden uit 50 meters van alle slagen met finales.
In de finales won Romee het zilver en was er brons voor Jip, Mees en Gijs. Finaleplaatsen
waren er voor Hiba, Emil, Jelte, Ceylin, Liam, Nicole, Femke, en Basma.
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Ondanks dat het de eerste wedstrijd van het
seizoen was werden er toch al veel PRs
gezwommen. Op de 50 vlinder waren er PRs voor
Basma, Thijmen (-4 sec), en Christoph (1.5 sec) en
op de 50 school voor Romee (-2.5 sec), Femke (0.5 sec), Mike (-2 sec), Eric (-5 sec), Hiba (-0.5 sec)
en Frederique (-1 sec). Op de 50 rug zwommen
Frederique (-5 sec), Jelte (-3 sec), Basma (-0.2 sec),
Emil (-1 sec), Eric (-4 sec), Mike (-1 sec), Sara (-0.5
sec), Femke (-0.3 sec), Lieke (-1 sec), en Liam (-1
sec) PRs. Ook op de 50 vrij konden er PRs worden
genoteerd worden voor Romee (-1.5 sec), Nicole (-0.4 sec), Gijs (-1.5 sec), Mike (-1 sec), Eric
(-1.5 sec), Lina (-2 sec), Hiba (-2.5 sec), Jip (-0.3 sec), Jildau (-3 sec), Thijmen (-0.3 sec) en
Frederique (-0.5 sec). In de finales zwommen op de 100 wissel Jip (-2 sec) en Femke (-2 sec)
een PR. Een goed begin van het seizoen!
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NK Estafette
Verslag van een trotse coach
De eerste Nederlandse Kampioenschappen zijn altijd in September: het NK Estafette in
Eindhoven. De afgelopen jaren deed wij mee met onze jongens junioren teams mee maar
dit keer was het een dames minioren estafette team wat werd ingeschreven: Nikki, Romee,
Lieke en nieuw lid Chaya. Het eerste leuke nieuws was dat wij geplaatst werden: alleen de
snelste 20 teams mogen meedoen en daar zaten wij bij! Iedereen ging snel hun
overnachtingen regelen want de wedstrijd was in het prachtige van de Hoogenband stadion
in Eindhoven en verzamelen was al om acht uur ‘s-ochtends. Alle zwemmers en nerveuze
ouders waren stipt op tijd aanwezig en even na achten mochten wij naar binnen.
Natuurlijk waren ook zwemmers nerveus, het is
tenslotte heel wat als je als acht-, negen- of tienjarige
aan officiele Nederlandse Kampioenschappen mee
mag doen en dan ook in het grootste en mooiste
zwemstadion van Nederland. Na omkleden zochten
wij een plek op de grote tribunes en toen begonnen
de zenuwen echt te gieren. Een mooi verlicht bad,
meer dan duizend ouders en zwemmers op de
tribunes en het lawaai van de muziek en de
toeschouwers. Blijf daar maar eens koel onder…Eerst maar even inzwemmen in het
springbad en wat startjes oefenen in het grote bad. Dat verliep allemaal goed en tenslotte
is het ook gewoon een zwembad, met gewone zwemmers en is het 25 meter lang, net als
altijd. Niet moeilijk toch?
Nadat de wedstrijd was begonnen was het
drie kwartier ongeduldig wachten en toen
was het tijd: op naar de voorstart! En dan
beginnen de zenuwen pas echt. Daar sta je
dan op heel jonge leeftijd, te wachten en
te wachten bij de voorstart in een drukke,
warme hal en kleedkamer met tientallen
andere zwemmers. De angst slaat dan al
snel toe: doe ik het wel goed? Maak ik
geen fouten? Laat ik het team niet zakken?
En er waren al heel veel diskwalificaties
geweest in de eerste series. Zou ik het wel kunnen? Als coach probeer je iedereen gerust te
stellen: hier hebben wij op getraind, je kan het, iedereen is nerveus. Het is dan mooi om te
zien hoe op dat moment de zwemmers elkaar steunen….een knuffel, groepshug, hand
vasthouden..’samen komen wij er doorheen’ wordt er gezegd. De teamgeest is geboren,
daar, in de warme hal, bij de voorstart. Nu zijn wij een team, team Zeemacht. De naam van
Zeemacht wordt omgeroepen, samen stappen ze het zwembad in, onder de felle lichten en
voor de volle tribunes.
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Na ze achter te hebben gelaten bij de voorstart, loop ik naar het bad. En daar kwamen ze
voor de 4x50 school, tweede serie, baan 5. Perfecte start van Chaya, prachtige overnames
van Lieke, Romee en Nikki en perfect volgens de regels gezwommen. Het resulteert in een
prachtige tweede plek, maar liefst zes seconden onder de inschrijftijd. Enorme blijdschap
na afloop en high fives: zie je wel, jullie kunnen het! Geloof in wat je kan, hier heb je voor
getraind. Ook enorme vreugde op de tribunes bij de ouders natuurlijk en er werd dan ook
vrolijk over en weer gezwaaid.
Na drie kwartier, die wel
leken om te vliegen, was
het tijd voor de volgende
estafette: de 4x50 wissel.
Op naar de voorstart en
weer wachten in de drukke
warme hal en kleedkamer.
Nu al een stuk minder
nerveus maar toch wel
spanning. Gaat alles weer
goed? De naam van
Zeemacht wordt weer
omgeroepen bij de
voorstart en snel loop ik
naar het bad. Een samenbedachte yell wordt geroepen, de vier rode shirts gaan uit en
starten maar. Perfecte start en keerpunt van Romee op de rug, wederom strakke
overnames van Lieke en Nikki die samen het team helemaal naar de voorkant van het veld
zwemmen. Mooi laatste overname van Chaya en die brengt de overwinning op dit nummer
naar huis. Nu is er grote blijdschap: gewonnen en wederom onder de inschrijftijd! Vrolijk
wordt er weer gezwaaid naar de tribune.
Tijdens het wachten op het laatste nummer wordt de tussenstand omgeroepen:
Hieronymus op 3, Hellas-Glana op 2 en….Zeemacht op 1! Maar dit zegt nog niets. Onze
voorsprong op de nummers 2 t/m 5 is klein en daarvan zijn er een aantal op papier veel
sneller op het laatste nummer de 4x50 vrij. Maar stiekum wordt er al gedroomd van een
podium. Zou dat niet mooi zijn?
Het is na drie kwartier al weer tijd om naar de voorstart te gaan. De zenuwen zijn nou toch
wel weer sterk aanwezig want we kunnen op het podium…maar dan mag er niets mis
gaan…en wat is het weer druk en warm bij de voorstart. De vermoeidheid begint ook toe te
slaan: we zijn al vier uur in het warme, luidruchtige bad en dat begint zijn tol te eisen. De
naam van Zeemacht wordt weer geroepen en de dames gaan naar de felle lichten van het
bad en de volle tribunes. Wederom zijn de start en de overnames perfect maar zoals
verwacht zijn er nu ploegen die een stuk sneller zijn dan die van ons. Iedereen perst er nog
alles uit en uiteindelijk eindigen wij nipt op een derde plek bij de 4x50 vrij wat bij het team
eerst tot wat teleurstelling leid. Maar toch weer sneller dan de inschrijftijd. En snel reken ik
alle tijden uit…en ja…toch?...ja, we zijn tweede! We staan op het podium! Langzaam dringt
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het tot de vermoeide zwemsters door. Tweede van Nederland! Even douchen en dan met
zijn allen naar de ouders en familie want die hebben ze de hele tijd nog niet gesproken,
omdat ze geconcentreerd met de wedstrijd bezig waren. Even samen bijkomen in de
koelere gang, veel knuffels en high fives worden er gegeven. Iedereen is opgelucht en trots.
Nu wachten op de prijsuitreiking.
Na ruim vijf en een half uur in het
zwembad te hebben gezeten is de
wedstrijd afgelopen. De speaker
roept de ploegen om die naar de
voorstart moeten komen voor het
podium. ZPC Amersfoort op drie
en…ja, Zeemacht op twee!
Hieronymus wordt dankzij een
ijzersterke vrije slag eerste. Nu
haasten wij ons naar de voorstart
die veel leger is en nu veel koeler
lijkt dan eerder. We verzamelen ons
bij de ingang in het bad en Zeemacht mag voorop naar het podium. Dan worden de namen
van de zwemmers opgenoemd door de speaker, mogen ze op het podium staan en krijgen
ze de officiele KNZB NK zilveren medaille uitgereikt. Samen met Swimba wordt er dan een
foto gemaakt met alle ploegen. Trots laten ze de medailles aan elkaar zien en aan de
ouders. Nu omkleden (rustig….), naar buiten in de frisse lucht en zon en dan weer de lange
rit terug naar huis. Het zou mij niets verbazen dat bij veel dames de ogen dicht zijn gevallen
op de terugweg van alle vermoeidheid.
Terugkijkend zullen ze hopelijk de dag als
fantastisch hebben ervaren. Een mooie
zilveren medaille als herinnering en voor de
statistieken. Maar nog veel belangrijker: de
ervaring dat onder de zwaarste
omstandigheden, als jong meisje in een groot
zwemstadion met volle tribunes en strenge
officials, je altijd terug kan vallen op je
trainingservaring en op je teammaatjes. Dat is
niet zilver maar goud.
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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
1 oktober

Tijs Leek

16 oktober

Marco v/d Wulp

21 oktober

Marianne Maerschalk

23 oktober

Inge Brugman

25 oktober

Jordi de Nijs

25 oktober

Hiba Essataa

28 oktober

Tessa Mosch

29 oktober

Raphaella Nelissen

Deadline volgende Waterspetjes
31 Oktober 2019
Mededelingen, verslagen en leuke foto’s voor de nieuwsbrief sturen naar:
ellenstefan@quicknet.nl

