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December 2019
Wedstrijdagenda
Datum
December
5-8 december
15 december
21 december
21 december
Januari
4 januari
12 januari
19 januari
19 januari
23-26 januari
26 januari

Wedstrijd

Zwembad

Bijzonderheden

NJJK korte baan
Minioren-Junioren circuit, deel 2
Zuyderzee Masters Circuit, deel 4
NJK 800/1500

Eindhoven
Purmerend
Lelystad
Tilburg

limieten

Zuyderzee Masters Circuit, deel 5
Nationale Zwemcompetitie, deel 3
Minioren-Junioren circuit, deel 3
DAW limietwedstrijd 800/1500
ONMK kb (Masters)
DAW limietwedstrijd lb

Zwolle
Purmerend
Den Helder
Alkmaar
Rotterdam
Alkmaar

limieten

VERPLICHT!
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Nieuws
Van het bestuur & technische commissie
Zwemtrainingen december
December, feestmaand, dus er zullen een aantal trainingen uit gaan vallen i.v.m. de
feestdagen. De volgende dagen en tijden is er geen training i.v.m. het feit dat het zwembad
gesloten is:
Donderdag 5 december (Sinterklaas): trainingen van 17.00-1800 en 18.00-19.00 .
Dinsdag 24 december(Kerstavond): alle trainingen, ook de ochtend
Woensdag 25 en donderdag 26 december (Kerst): alle trainingen.
Dinsdag 31 december (Oudejaarsdag): alle trainingen, ook de
ochtend.
Donderdag 2 januari: alleen geen ochtendtraining van 5.30-6.30
Alle andere trainingen in de kerstvakantie gaan gewoon door.
Verder wordt er onderhoud gepleegd in het zwembad waardoor het trainingsbad (4-banen
bad) in het recreatiegedeelte gesloten is tijdens de Kerstvakantie. Met medewerking van de
afdeling waterpolo worden daarom waarschijnlijk de trainingen van 8.00 tot 9.00 op de
zaterdagochtenden 21 en 28 december verplaatst naar het wedstrijdbad en dan van 9.0010.00 uur. Nader bericht volgt nog hier over.
Bondscontributie
Door het hoofdbestuur is besloten om de bondscontributie in 2 delen te innen bij de leden.
Voor leden tot 12 jaar is dit dan 2 x een bedrag van € 7,45 (€ 14,90 in totaal) Voor leden
boven de 12 is het 2 x € 24,-- (48,00 totaal). De bedragen worden geïnd eind november en
in maart 2020.
Kerstborrel MSV Zeemacht
Op vrijdag 20 december is er een kerstborrel in de kantine van Sporthal De Brug van 19.00
tot 20.30 uur. Dit is op de Jan Aarjensz Prinsstraat 46, 1785 BC Den Helder. Deze kerstborrel
is voor alle leden van MSV Zeemacht dus als je zin hebt om te komen dan ben je van harte
welkom. Op deze kerstborrel gaan we ook afscheid nemen van de huidige algemeen
voorzitter, mevr. Jellie Gatowinas.
Samenloop voor Hoop
Het vrouwenkoor van MSV Zeemacht, No Name, heeft het plan opgepakt om volgend jaar
op mee te lopen met de SamenLoop voor Hoop. Dit is een evenement van KWF voor
iedereen die iets tegen kanker wil doen is op 13 en 14 juni. Gedurende een 24-uurs
wandelestafette staan we samen met lotgenoten stil bij kanker én vieren we het leven.
Tijdens het evenement lopen deelnemers in teams en lossen elkaar af, zodat uit elk team
altijd iemand aan het wandelen is. Hiervoor zoeken ze mensen die hieraan mee willen
doen. Als je geïnteresseerd bent kan je dit kenbaar maken door even een mailtje te sturen
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naar: vrouwenkoor@zeemacht.nl. Voor meer informatie over de Samen loop kun je terecht
op: www.samenloopvoorhoop.nl/alle-samenlopen/noord-holland/den-helder

Van de trainers
Sinterklaastraining
Op dinsdag 3 december zullen wij bij de minioren tussen 5 en 6 uur een
vrolijke Sinterklaastraining doen waarbij er voor iedereen wat lekkers is te
drinken en eten.

Zeemachtzwemmers op het NJJK
Van 5 tot en met 7 december worden de Nederlandse Junioren en Jeugdkampioenschappen
gehouden in Eindhoven. Voor MSV Zeemacht hebben Collin, Emma en debutant Christoph
zich geplaatst. Emma zal uitkomen op de 50, 100, 200 en 400 vrij, de 50, 100 en 200 rug en
de 200 wissel. Collin zwemt de 200 en 400 vrij, de 200 rug, de 200 vlinder, de 200 wissel en
de 400 wissel. Christoph zwemt de 50, 100 en 200 vrij, de 50 en 100 rug, 50 en 100 vlinder
en de 200 wissel. De 4x50 vrij estafette met Collin, Jip, Frederique en Emma staat nu nog
op de reservelijst voor het NJJK. Wij wensen iedereen heel veel succes!

Nieuwe officials
Verslag van Wouter Smit
Om de PR’s van alle wedstrijdzwemmers vast te kunnen leggen zijn er klokkers nodig.
Precies daarom hebben Ulrich Fuchs, Ritsert Boonstra, Desiree Bais, Michel van der Klift,
Angelique Smit en Wouter Smit zich opgeworpen voor de cursus “tijdwaarnemer,
keerpuntcommissaris 4”. Dit is de cursus die je nodig hebt om in dat mooie witte pak,
gewapend met stopwatch, aan het startblok te mogen verschijnen.
Voor deze cursus zijn we 4 avonden naar school geweest, nou ja, ik bedoel de kantine van
zwembad “Den Kriek” in Breezand. Bob Ellemeier heeft ons daar haarfijn uitgelegd hoe de
zwemslagen nou eigenlijk horen, wat een zwemmer wel en niet mag bij de keerpunten en
hoe een stopwatch werkt. Wisten jullie dat een wedstrijdbad tenminste 4 banen moet
hebben, minimaal 135 cm diep bij de start en na 6 meter minimaal 1 meter diep? Daar
voldoet ons bad gelukkig ruimschoots aan.
De wedstrijdzwemmers die in “Den Kriek” trainen hebben ook nog de moeite genomen om
tijdens een training allerlei foute keerpunten te laten zien, en dan moesten wij zeggen wat
er niet goed ging. Nou, dat was best lastig, ook voor de zwemmers die zelden keerpunten
opzettelijk verkeerd maken. De grootste lol voor de zwemmers was natuurlijk om zoveel
mogelijk spetters te maken bij het keerpunt.
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Zaterdag 9 november was de spannendste dag…….. de dag van het examen. Met zijn allen
naar Purmerend om een mondeling examen af te leggen tegenover twee examinatoren, 2
ervaren scheidsrechters die allerlei vragen gingen stellen over alles wat we de afgelopen
weken geleerd en gezien hebben. Stiekem was dit toch wel een beetje spannend, maar
Bob heeft een voortreffelijke cursus gegeven. Iedereen die aan de cursus begonnen is heeft
het examen gehaald.
Beste zwemmers, laat die PR’s maar komen, de nieuwe klokkers zijn er klaar voor!
Groeten,
Wouter Smit

Zwemspullen voor de liefhebber
Er zijn een set gele/zwarte zoomers over met maat 38/39 (zie
foto). Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met
wedstrijdzwemmen@zeemacht.nl

Zilveren KNZB prestatiemedaille Open Water voor Emma & Collin
In het afgelopen Open Water seizoen slaagde zowel Collin
als Emma er in om hun klassementen bij de junioren te
winnen. Hiervoor kregen zij uit handen van
afdelingsvoorzitter Gini de zilveren KNZB prestatiemedaille.
Bovendien ontving Emma nog de bronzen medaille voor
het eindklassement in het Junioren-Jeugd Circuit van het
seizoen 2018-2019 waar zij als derde van Nederland was
geëindigd. Gefeliciteerd allebei!
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Competitie (foto’s U. Fuchs)
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Wedstrijdverslagen

KNZB Zwemcompetitie deel 2 in Purmerend
Het tweede deel van Nationale
Zwemcompetitie van de KNZB werd zoals
gewoonlijk weer in Purmerend gezwommen
en dit keer organiseerde wij de wedstrijd. Na
het eerste deel stonden wij net boven de
degradatiestreep op plaats vijf. De tweede
ronde stond dan ook in het teken om genoeg
punten te scoren om deze positie te
handhaven. Mede door een fors aantal zieken
en afmeldingen werd dat van te voren als een
zware opgave gezien. Dat werd
gecompenseerd door de 35 persoonlijke records die er werden gezwommen. Verder zwom
Christoph Smit de NJJK limiet op de 200 meter wisselslag. In de voorlopige tussenstand
staan wij nu nog steeds net boven de degradatiestreep op plaats vijf maar de onderste
ploegen zijn wel dichter bij elkaar gekropen. De competitie wordt in januari weer vervolgd
dus dan zullen wij ook iedereen weer hard nodig hebben!
Zoals gezegd sneuvelden er veel
persoonlijk records. Frederique zwom
een PR op de 200 vrij (-3 sec) en Valerie
op de 100 vrij (-2 sec). Jelte haalde een
fors stuk af van zijn 100 rug (-12 sec)
evenals zus Jildau die er 9 seconden
vanaf haalde. Chaya zwom een dik PR
op de 200 wissel (-7 sec) en Jip zwom
PRs op de 200 rug (-4 sec) en 100
vlinder (-0.2 sec). Hiba haalde 9
seconden van haar 100 rug PR af en
Danny bijna een seconde van zijn verse
100 vrij PR. Pascale zwom PRs op de 100 vrij (-1 sec) en 200 wissel (-2 sec) en Bianca dook
fors onder haar 100 vlinder pR (-9 sec).Lina zwom een PR op de 50 school (-0.1 sec) evenals
Lisa (-1 sec). Nikki zwom een PR op de 50 vlinder bij de 200 wissel (-0.1 sec),evenals Talitha
(-4 sec). Mike zwom PRs op de 100 vrij (-1 sec) en 200 wissel (-15 sec!) en op die laatste
afstand zwom Amber ook een PR (-2 sec).
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Emma behaalde op haar 200 wissel een PR onderweg op de 50 vlinder (-1 sec), en Collin
zwom PRs op de 100 vrij (-0.5 sec), 100 vlinder (-1 sec) en 200 rug (-2 sec). Lieke zwom een
PR op de 200 wissel (-2 sec), en Christoph op de 100 vrij. PRs op de 50 school (-0.1 sec) en
100 rug (-3 sec) waren er voor Romee en Kyra dook voor het eerst onder de 40 seconden op
de 50 school.Liam haalde ruim 1 seconde van zijn 100 school PR af en Marco haalde 3
seconden van zijn 200 wissel PR af.

Minioren Clubmeet in Zaandam
In Zaandam was het eerste deel van de Minioren Clumbeet. Een bijzondere wedstrijd want
nu zwemmen de minioren niet voor hun eigen medailles maar voor hun club. Het spektakel
begint meteen voor de wedstrijd als alle ploegen in een optocht langs de volle tribunes
verkleed in een
thema rondlopen.
Dit keer was het
thema ‘zwart-wit’
en de minioren
hadden onder
begeleiding van
diverse moeders
zelf pinguin
pakken gemaakt.
Een hele
feestelijke gezicht
om dat langs de
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tribune te zien lopen! Naast de optocht werd er ook nog gezwommen en veel zwemmers
zwommen een persoonlijk record. Jelte zwom een PR op de 100 vrij (-0.4 sec) en Jildau op
de 100 rug (-0.3 sec). Chaya zwom PRs op de 50 vrij (-1 sec) en de 100 rug (-0.3 sec) en Emil
op de 50 vrij (-2 sec) en de 50 school (-1 sec). Nikki haalde een halve seconde van haar 100
school PR af en Nami maar liefst 8 seconden van haar 50 vrij PR. Romee haalde tenslotte
0.1 seconde af van haar nog verse 100 vrij PR.
Nadat alle resultaten van het weekend binnen waren bleek dat MSV Zeemacht in de regio
als tiende was geeindigd. Op 9 februari volgt deel 2 en wij hopen dat alle minioren dan
meedoen zodat wij nog wat plekjes kunnen stijgen op de ranglijst.

Regiokampioenschappen in Hoofddorp
In Hoofddorp was het eerste hoogtepunt van het kortebaan
seizoen: de Regiokampioenschappen. Hiervoor moest je wel
limieten hebben gehaald en gelukkig waren veel
Zeemachtzwemmers daar in geslaagd. Voor Zeemacht was
het een succesvolle wedstrijd met vijf gouden, zeven zilveren
en vuer bronzen medailles. Ook zwom Christoph de NJJK
limieten op de 100 vlinder en 100 rug.
Bij de dames won Emma goud op de 100 en
200 vrij en de 200 rug. Op de 50 vrij, de 100
rug, en de 200 wissel won zij het zilver. Bij de
heren won Collin het goud op de 200 rug,
zilver op de 400 vrij, 200 vlinder en de 200
wissel en brons op de 200 vrij en 100 vlinder.
Liam behaalde het zilver op de 200 school en
Christoph zilver bij de parazwemmers. Als
kers op de taart won het estafetteteam
bestaande uit Tessa, Suzanne, Jet en Emma het goud op de 4x100 vrij estafette.
Persoonlijke records waren er ook. Zo zwom Frederique PRs op de 100 vrij (-1 sec), 100
school (-1 sec) en de 200 wissel (-4 sec). Jip dook voor het eerst onder de minuut op de 100
vrij (PR -1 sec) en zwom dikke PRs op de 200 vrij (-2 sec), 200 wissel (-4 sec) en 200 vlinder
(-6 sec). Collin zwom PRs op de 200 wissel (-1.5), 100 vlinder (-0.5 sec), 50 vrij (-0.03 sec),
200 vlinder (-1 sec), 200 vrij (-1 sec) en 200 rug (-2 sec). Emma behaalde PRs op de 200
wissel (-3 sec) en 200 rug (-1 sec) en Christoph zwom PRs op de 100 vlinder (-2 sec), 50 vrij
(-2 sec), 100 rug (-10 sec) en 50 rug (-2 sec). Liam zwom een PR op de 100 wissel (-1 sec),
Mees op de 50 vrij (-0.1 sec) en Mike op de 100 wissel (-2 sec).

ZuyderZee Masters Circuit deel 3 in Almere
In Almere bij het Zuyderzee Masters Circuit werd Annette van Dok tweede bij de 200 meter
rugslag, achtste bij de 50 meter vrije slag en zevende bij de 25 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
9 december

Twan Rozie

8 december

Frederique Bais

12 december

Christoph Smit

15 december

Ids Boonstra

16 december

Sara vd Kraats

20 december

Esra Hertsenberg

20 december

Christa Lokkerbol

24 december

Mees Minneboo

31 december

Bianca Groot

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

