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November 2019 

Wedstrijdagenda 

Datum Wedstrijd Zwembad Bijzonderheden 
November    

3 november Nationale Zwemcompetitie, deel 2 Purmerend Verplicht! 

10 november Minioren Clubmeet Zaandam  

16-17 november Regio Kampioenschappen kb Hoofddorp limieten 

17 november Zuyderzee Masters Circuit, deel 3 Almere  

23-24 november Regio Kampioenschappen kb Hoofddorp limieten 

    

December    

1 december ZV de Zaan limietwedstrijd Zaandam  

5-8 december NJJK korte baan Eindhoven limieten 

15 december Minioren-Junioren circuit, deel 2 Purmerend  

15 december DAW Swimkick Alkmaar  

21 december Zuyderzee Masters Circuit, deel 4 Lelystad  

20-21 december NJK 800/1500 Tilburg limieten 
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Nieuws 

Van het bestuur & technische commissie 
 
Nieuwe clubkleding 
Afgelopen maand is er een mail rondgegaan i.v.m. de nieuwe clubkleding. Niet iedereen 
heeft deze mail ontvangen omdat we eerst geïnventariseerd hebben bij degene die 
uitkomen in de verenigingscompetitie. Op een later tijdstip zullen wij degene die een 
wedstrijdlicentie hebben, dus uitkomen op wedstrijden, benaderen voor de clubkleding. Er 
kon nu een keuze gemaakt worden voor een t-shirt en een broekje. Binnenkort zal er een 
link verschijnen op de pagina van wedstrijdzwemmen en dan kan er ook een keuze gemaakt 
worden voor andere kleding, bijv. een trainingspak, een sweater e.d. Maar meer hierover in 
het volgende Waterspetje. Binnenkort zullen degene wie het betreft verblijd worden met 
de nieuwe kleding.  
 
Startgelden 
Al een keer eerder gemeld, maar toch maar even in de herhaling. Zouden jullie het startgeld 
wat verschuldigd is voor een wedstrijd pas overmaken als jullie daarvoor een mail hebben 
ontvangen? Het gebeurd namelijk dat er al betaald wordt voor een wedstrijd terwijl 
hiervoor nog geen mail verstuurd is.  
Tevens een verzoek om het startgeld voor een wedstrijd tijdig over te maken. Meestal 
worden de mails op donderdag of vrijdag verstuurd. Het is dan voor de penningmeester fijn 
als op maandag alle startgelden betaald zijn zodat er niet nogmaals een mail gestuurd hoeft 
te worden.  
 
Commissaris Natte sporten 
Huh, wat??? Ja, die bestaat. De vereniging bestaat uit meerdere afdelingen en vanuit het 
hoofdbestuur is aangegeven dat het handig is als er iemand is die onderhandeld tussen 
zwembad en de Natte afdelingen. Dit zijn de afdelingen Wedstrijdzwemmen, 
Schoonspringen, Waterpolo en Elementair zwemmen. De commissaris Natte Sporten is 
Ruud Veenstra. Voor de mensen van wedstrijdzwemmen geen onbekende want zijn 
dochter Desiree heeft jaren bij ons op zwemmen gezeten en Arina zijn vrouw deed 
voorheen TC-werkzaamheden. Het is de bedoeling dat er regelmatig overleg is en dat we bij 
problemen of vragen dit dan kenbaar maken zodat Ruud hiermee aan de slag kan.  
 
Hoofdbestuur MSV Zeemacht 
Bij het hoofdbestuur is een nieuwe secretaris, te weten: Martijn de Jong. Hij heeft Robert 
Klein opgevolgd. Verder is het hoofdbestuur uitgebreid met een Commissaris Sport, zijn 
naam is, Ronald Welgraven, hij is het aanspreekpunt voor de andere afdelingen van 
Zeemacht.  
Tot op heden is er nog geen nieuwe voorzitter voor het hoofdbestuur. Jellie Gatowinas, de 
huidige voorzitter, legt per 1 januari 2020 haar functie neer. Dus, als jullie nog iemand 
weten die geïnteresseerd is.  
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Overgang naar Clubcollect 
Vanaf afgelopen augustus is de vereniging voor het innen van de contributie overgestapt 
naar Clubcollect. Wij hebben begrepen van de ledenadministratie dat dit voor de afdeling 
Wedstrijdzwemmen prima verlopen is.  
 
Ledenadministratie 
En nu we het toch over de ledenadministratie hebben: wanneer er iets wijzigt in je 
gegevens, je gaat bijvoorbeeld verhuizen, ander telefoonnummer of e-mailadres, of je 
besluit om toch maar te stoppen met de zwemsport (liever niet) Geef dit dan door aan de 
ledenadministratie van Zeemacht via ledenadministratie@zeemacht.nl. Dit bespaart een 
boel ergernis. Gelieve het afdelingsbestuur ook even mee te nemen in de mail. Te bereiken 
via wedstrijdzwemmen@zeemacht.nl. 
 
 

Van de trainers 

Afzeggen voor belangrijke wedstrijden 
Tot grote teleurstelling van de trainers hebben zowel bij de 
competitiewedstrijden als de minioren clubmeet veel zwemmers afgezegd 
ondanks dat dit cruciale wedstrijden zijn waar wij als team zwemmen en 
je dus voor de vereniging zwemt. Door deze afzeggingen zullen wij geen 
goede scores halen bij deze wedstrijden, wat op termijn nadelig is voor de 
vereniging, zeker met betrekking tot de competitie. Datums voor de competitie worden al 
ruim van te voren bekend gemaakt en gelukkig zijn er wel veel zwemmers die hiervoor hun 
agenda omgooien, feestjes anders plannen of half ziek toch nog meedoen voor de punten. 
Wij roepen bij deze op om nu de datums van 12 januari en 25 maart vrij te houden want 
wij zullen in de strijd tegen degradatie alle punten hard nodig hebben.  
 

Parade der Limieten 

De verschillende Nederlandse en Regiokampioenschappen komen er weer aan. Tijd om te 
kijken wie er al aan de scherpe limieten voor deze kampioenschappen hebben voldaan! 
Voor het NJJK geld nu dat er niet meer met limieten wordt gezwommen maar met 
ranglijsten, behalve voor de parazwemmers. Hier is pas na de Regiokampioenschappen 
uitsluitsel over te geven 
 
NJJK  
Christoph Smit: 50, 100,200 vrij, 50 vlinder, 50 rug 
 
Regiokampioenschappen 
Frederique Bais: 100 vrij; 50, 100,200 school, 200 wissel 
Michael Bes: 50 school, 50 vlinder 
Jip Duursema: 50,100,200,400 vrij; 50,100, 200 rug; 50, 100, 200 vlinder; 100, 200, 400 
   wissel 
Danny van Geffen: 50 school 

mailto:ledenadministratie@zeemacht.nl
mailto:wedstrijdzwemmen@zeemacht.nl
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Jet Kleine: 50, 100 vrij; 50, 100, 200 rug; 50, 100 vlinder; 100 wissel 
Mike Kloth: 50, 100,200 vrij; 50 vlinder; 50 school; 100 wissel 
Amber vd Kruk : 50,100,200,400 vrij; 50,100, 200 rug; 50, 100 vlinder; 50, 100 school; 200, 
   wissel 
Suzanne Mosch: 50, 100 vrij; 50, 100, 200 rug; 50, 100 vlinder; 50 school; 200 wissel 
Tessa Mosch: 50, 100 vrij; 50 , 200 rug; 50 vlinder; 100 wissel 
Mees Minneboo: 50, 100, 200 vrij; 50, 100 school; 50, 100 vlinder; 200 wissel 
Nicole Nelissen: 50 vrij; 50 vlinder; 50 rug; 100 wissel 
Femke Paus: 50, 100, 200, 400, 800 vrij; 100, 200 rug; 100, 200 wissel 
Emma Riemers: 50, 100, 800 vrij; 50, 100, 200 rug; 50, 100 vlinder; 50, 100 school; 100, 200, 
   400 wissel 
Collin Schouten: 50,100,200,400,1500 vrij; 50,100, 200 rug; 50, 100, 200 vlinder; 50, 100, 
   200 school; 100, 200, 400 wissel 
Christoph Smit: 50, 100 vrij; 50, 100 rug; 50, 100 school; 50, 100 vlinder;  
Kyra Wesemann: 50, 100 vrij; 50 vlinder; 100, 200, 400 wissel 
Liam Wesemann: 50, 100, 200 school; 100 wissel 
Boyd Wijkman: 50, 100 vrij; 100, 200 rug;  100 school; 50,100 vlinder; 200 wissel 
Marco vd Wulp: 50 vlinder 
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Learn2Race 
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Wedstrijdverslagen 

 
 
Learn2Race deel 1 in Den Helder 
Op 28 september werd voor het eerste een Learn2Race wedstrijd gehouden in ons eigen 
bad. De wedstrijd vond plaats tijdens de zaterdagochtendtraining en is bedoelt om te leren 
racen, vooral op de slag waarop veel getraind is. De wedstrijd vind in twee voorrondes en 
een finale plaats. Dit keer was de vrije slag de hoofdslag met zowel een voorronde als een 
finale.  
 
De beginners mochten een 25 meter race 
zwemmen en het was duidelijk even wennen om 
te racen! Maar daar is het nou precies voor 
bedoelt. In de B-finale werd Anna-Sophie eerste 
en Anne tweede. In de A-finale won Giovianni 
voor Inge en Ids. Ook was er nog een prijs voor de 
zwemmer met de beste techniek en die won Ids. 
 
Bij de gevorden kon je al zien dat er meer 
wedstrijdervaring was en er werd dan ook supersnel gezwommen op de 50 meter races. De 
D-finale werd gewonnen door Gijs, gevolgd door Ruth, Sem en Nami. De  C-finale werd 
gewonnen door Lina voor Cloe, Jildau en Emil. De B-finale werd gewonnen door Lucas voor 
Jelte, Talitha en Sarah. Tenslotte werd de A-finale gewonnen door Eric voor Cas, Reza en 
Hiba. Tenslotte werd de techniekprijs gewonnen door Hiba. 
 
Dank aan de ouders die wilde helpen bij het klokken en verwerken van de uitslagen. Er 
klonk veel enthousiasme over de wedstrijd, dus wij hopen iedereen weer te zien op 
zaterdag 30 november! 
 

Minioren-Junioren Circuit deel 1 in Zaandam 
In Zaandam werd het eerste deel van het Minioren-Junioren Circuit gezwommen. Deze 
wedstrijd is dit jaar sterk verandert met als nieuw onderdeel de Challenges en medailles die 
in een eindklassement worden uitgereikt per leeftijdsgroep. De Challenges waren dit keer 
25 meter vrije slag met 2 koprollen, 50 of 100 meter borstcrawl benen en 25 vrije slag met 
onder water fase tussen de 10 en 15 meter. Het was voor iedereen wennen aan deze 
challenges, ook voor de officials, maar gelukkig werden er weinig diskwalificaties 
uitgedeeld. Over het succes van deze Challenges zijn de meningen nogal verdeeld. 
 

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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Bij de gewone zwemnummers lieten onze zwemmers zich goed zien en menig PR werd er 
gezwommen. Thijmen zwom een PR op de 200 school (-9 sec) en Chaya op de 100 school (-
2 sec), 100 rug (-1 sec) en 100 wissel (-1 sec). Hiba haalde een seconde af van haar 50 
vlinder PR en Pascale vier seconden van haar 200 vrij PR. Ceylin zwom PRs op de 200 vrij (-1 
sec) en 100 wissel (-0.2 sec), en Eric haalde 5 seconden van zijn 100 rug PR af. Nikki zwom 
een PR op de 100 wissel (-0.5 sec) en Mike haalde 5 seconden van zijn 100 rug PR af en 11 
seconden van zijn 200 school PR. Natasja zwom een PR op de 200 vrij (-0.3 sec) en Lieke op 
de 100 wissel (-0.5 sec). Christoph haalde een stuk af van zijn 100 rug (-0.2 sec) en 100 
wissel (-8 sec) en Romee van haar 50 vlinder (-1 sec).  
 
Aan het eind konden de klassementen worden opgemaakt. Romee won haar klassement en 
Hib werd daar in zesde. Nikki werd tweede in haar klassement en Chaya zesde. Mike werd 
tenslotte zesde in zijn klassement. 

 
 

KNZB Zwemcompetitie deel 1 in Purmerend 
Bij het eerste deel van de KNZB zwemcompetitie zaten de trainers hem een beetje te 
knijpen. Wederom waren er wat zwemmers gestopt en helaas waren er toch weer 
afmeldingen. Zou het voor Zeemacht mogelijk zijn om toch mee te kunnen blijven doen in 
de landelijke B-klasse? Gelukkig stegen een hoop zwemmers boven zichzelf uit en werden 
er maar liefst 40 persoonlijke records gezwommen. Hierdoor kwamen wij op een mooie 
vijfde plek uit, nog boven de degradatiestreep. 
 
Zoals gezegd waren er een fors aantal PRs. Michael vd Wal zwom een PR op de 100 wissel (-
0.3 sec) en Romee op de 50 vrij (-3 sec). Christoph haalde 9 seconden van zijn 100 vlinder 
PR af en Lieke 2 seconden van haar 50 vrij PR en 1 seconde van haar 100 wissel PR. Collin 
zwom PRs op de 200 vrij (-3 sec) en 100 school (-1 sec), Gerben op de 50 school (-0.08 sec), 
Femke op de 200 rug (-0.08 sec), en Raphaella op de 200 rug (-1.5 sec). Mike Kloth haalde 
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maar liefst 22 seconden van zijn 200 rug PR af en ook nog eens 6 seconden van zijn 100 
vlinder PR. Op de 100 school was er een PR voor Cas (-1 sec) en Lisa (-1 sec) die ook een PR 
zwom op de 200 vrij (-1 sec) en de 50 rug (-1 sec). Esra zwom een PR op de 200 vrij (-3 sec) 
en Eric op de 200 vrij (-7 sec) en de 100 school (-7 sec). PRs waren er voor Bianca op de 200 
vrij (-0.5 sec), 100 school (-0.5 sec) en 100 wissel (-1.5 sec) en voor Danny op de 200 vrij (-
13 sec) en 100 school (-9 sec). Basma slaagde er in 6 seconden van haar 100 rug PR af te 
halen en 3 seconden van haar 200 school PR. Zowel op de 100 school als 200 vrij haalde Jip 
drie seconden van zijn PRs af en Chaya deed hetzelfde op de 100 vlinder. Thijmen zwom 
twee seconden van zijn 100 rug PR af en Frederique haalde 4 seconden van haar 100 vrij PR 
af. 

 

  
 

DAW LAC wedstrijd in Alkmaar 
In Alkmaar was de eerste wedstrijd voor onze zwemmers met de lange adem. Collin beet 
het spits af en verbeterde zijn PR op de 1500 vrij met maar liefst 31 seconden. Natasja 
zwom daarna haar eerste 800 meter vrij en deed dat keurig in 13 minuten. Femke slaagde 
er in om haar 800 meter vrij PR met vijf seconden te verbeteren. 
 

WZ&PC limietwedstrijd in Purmerend 
In Purmerend was een limietwedstrijd met aan 
het einde nog een 800/1500 meter. Bij de 
reguliere nummers zwom Jip een PR op de 100 
vrij (-2.5 sec) en Marco zwom PRs op de 100 rug 
(-0.2 sec) en de 200 wissel (-2 sec). Frederique 
zwom op haar eerste 200 wissel meteen een 
regiolimiet. Thijmen zwom eerst een PR op de 
50 vrij (-1 sec) en zwom daarna zijn eerste 1500 
meter. Dat deed hij in prachtige regelmatige 
rondjes van 45.5 seconden zodat hij aan het 
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einde met 22 minuten en 32 seconden dik onder de regiolimiet zat. 
 

Luxembourg Open Masters 
Bianca was een weekend lang in Luxemburg voor de Open Masters kampioenschappen. En 
met succes want ze haalde veel medailles binnen! Er was goud voor haar op de 100 vrij, 200 
vrij, 400 vrij en 800 vrij, allen in PRs. Ook op de 200 wissel zwom ze naar het goud. Zilver 
was voor haar weggelegd op de 50 school, 100 school, 200 rug en 50 vrij. 

 
Martinez Cup in Amsterdam 
Een klein aantal zwemmers van Zeemacht deden mee aan de Martinez Cup in Amsterdam, 
een zwaarbezette tweedaagse wedstrijd waar ook toppers as Arno Kamminga en Kira 
Toussaint aan de start kwamen. En die deden het, net als onze Zeemacht zwemmers, niet 
slecht met hun Nederlandse Records. Christoph was ook op dreef met een NJJK limiet op de 
100 vrij (PR -2 sec) en een PR op de 50 vrij (-1 sec). Bij de Zeemacht zwemmers deed verder 
Collin de beste zaken met zes PRs: op de 400 vrij (-10 sec), 50 vrij (-0.2 sec), 100 rug (-1 sec), 
200 vlinder (-1 sec), 50 rug (-0.5 sec) en de 200 wissel (-4 sec). Jip verbeterde zijn PRs op de 
100 rug (-3 sec), 50 vlinder (-0.5 sec) en de 100 wissel (-0.5 sec). Op de 50 vrij verbeterde 
Liam (-0.3) en Emma (-0.2 sec) hun PRs en Marco verbeterde zijn PR op de 100 vrij (-0.5 
sec). 
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ZuyderZee Masters Circuit deel 2 in Emmeloord 
Vier Masters deden mee aan het tweede deel van het 
Zuyderzee Masters Circuit in Emmeloord waar onder 
andere de 400 vrij op het menu stond. Nienke maakte 
haar debuut voor Zeemacht en deed dat sterk met een 
zesde plaats op de 100 vrij en een derde plaats op de 400 
vrij. Annette werd eerste op de 400 vrij, tweede op de 
100 vrij en derde op de 200 wissel. Bianca werd eerste op 
de 400 vrij, derde op de 100 vrij en tweede op de 200 
wissel. Suzanne werd tweede op de 400 vrij. 
 
Juttercup in Den Helder 
De Juttercup is de thuiswedstrijd van onze vereniging en 
is altijd eind Oktober. Dit keer was er een grote deelname van andere verenigingen 
waardoor het een drukbezette wedstrijd werd. Gelukkig liep alles perfect en wisten onze 
zwemmers veel medailles binnen te halen namelijk 12 gouden, 15 zilveren en 15 bronzen 
medailles. Goud werd er gewonnen door Nikki,  Emma, Collin, Mees, Christoph en Romee. 
Zilver was er voor Mike, Thijmen, Ruth, Hiba, Liam, Raphaella en Pascale. Tenslotte was er 
brons voor Eric, Lucas, Marco, Femke, Lieke, Chaya, Emma, Lina, Ruth en Nami. Als bonus 
was er een NJJK limiet voor Christoph en maakte Inge, Ids, Giovanni en Sem hun debuut 
voor Zeemacht. 
 
In totaal werden er maar liefst 60 persoonlijke 
records gezwommen. Marco zwom PRs op de 
100 rug (-0.2 sec) en 100 vrij (-1 sec), en Ruth 
op de 50 rug (-8 sec). Romee haalde liefst 11 
seconden van haar 100 vrij PR af, 3 seconden 
van haar 50 school en 0.5 seconde van de 100 
wissel en 50 rug. Reza was ook op dreef met 
dikke PRs op de 100 vrij (-11 sec) en de 100 rug 
(-13 sec) en Christoph haalde 0.5 seconde af 
van zijn verse 100 vrij PR en 9 seconden van de 
100 school PR. Lieke zwom PRs op de 100 vrij (-5 sec) en 50 school (-2 sec) en Collin op de 

200 vrij (-1 sec) en 400 wissel (-10 sec). Lucas en zus Nami waren ook 
goed bezig: Lucas zwom PRs op de 100 vrij (-7 sec) en 100 school (-1 
sec) en Nami op de 50 rug (-5 sec) en 50 school (-2 sec).  
 
Emma Riemers zwom bijna 2 seconden af van haar 100 rug PR 
evenals Femke die ook nog een dik PR op de 400 vrij scoorde (-10 
sec). Nicole haalde een seconden af van haar 100 vrij PR en Emma 
Marsman deed over die afstand twee seconde minder dan haar PR. 
Ook zwom zij een PR op de 100 school (-2 sec). Sara zwom maar liefst 
17 seconden van haar 100 vrij PR af en Mike haalde daar 3 seconden 
af terwijl hij op de 200 vrij maar liefst tien seconden er vanaf haalde. 
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Talitha zwom op al haar afstanden PRs: op de 100 vrij (-3 sec), de 
100 rug (-3 sec) en de 100 school (-5 sec).Nikki zwom een PR op de 
100 wissel (-0.2 sec) en Eric haalde 8 seconden van zijn 100 vrij PR 
af. Op de 50 school zwom Lina een PR (-6 sec) en Pascale zwom PRs 
op de 100 vrij (-0.2 sec) en de 100 school (-5 sec). 
 
Ook Danny was goed op dreef met PRs op 
de 100 vrij (-4 sec) en de 50 en 100 rug 
tussentijd (-14 sec). Emil haalde een halve 
seconde af van zijn 50 rug en 50 school 
PRs, en Hiba zwom PRs op de 100 vrij (-8 

sec) en de 50 school (-3 sec). Zus Basma was ook goed bezig met 
PRs op de 100 vrij (-4 sec), 100 school (-3 sec) en de 200 wissel (-14 
sec). Jip haalde anderhalve seconde af van zijn 200 wissel PR en 
Chaya zwom PRs op de 50 rug (-0.2 sec) en de 100 wissel (-3 sec). 
Jildau zwom PRs op de 50 rug (-1 sec) en 50 school (-6 sec) en 
Thijmen op de 100 vrij (-6 sec), 100 school (-2 sec) en 200 wissel (-8 
sec). Valerie haalde 2 seconden van haar 50 PR af en zus Frederique 
zwom PRs op de 100 vrij (-0.2 sec) en 100 school (-0.6 sec). Al met al prima prestaties en er 
waren dan ook vele blije gezichten bij onze eigen Juttercup. Op naar volgend jaar voor de 
vijfde editie! 
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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  
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Verjaardagskalender 
 
4 november Henk Knoll 
 
6 november Mike Kloth 
 
19 november Eric van Heezick 
 
22 november Jildou Boonstra 
 

22 november Jelte Boonstra 

 

Deadline volgende Waterspetjes 

28 November 2019  

26 December 2019 

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

ellenstefan@quicknet.nl 

mailto:ellenstefan@quicknet.nl

