
 
 

               Nieuwsbrief MSV Zeemacht Wedstrijdzwemmen 

Januari 2020 
Wedstrijdagenda 
Datum Wedstrijd Zwembad Bijzonderheden 
Januari    

4 januari Zuyderzee Masters Circuit, deel 5 Zwolle Aanschrijving verstuurd 

12 januari Nationale Zwemcompetitie, deel 3 Purmerend VERPLICHT! 

19 januari Minioren-Junioren circuit, deel 3 Den Helder Aanschrijving verstuurd 

23-26 januari ONMK kb (Masters) Rotterdam  

26 januari DAW limietwedstrijd lb Alkmaar Aanschrijving verstuurd 

    

Februari    

8 februari Zuyderzee Masters Circuit, deel 6 Heerenveen  

9 februari Minioren Club Meet deel 2 Zaandam Aanschrijving verstuurd 

9 februari ZPC Amersfoort Limietwedstrijd Amersfoort  

22-23 februari Voorjaarslimietwedstrijd Den Haag  

23 februari Orca LAC deel 3  (25m) Leeuwarden  
    
 

 
Nieuwe leden 
Jenna Stikvoort (junioren 1) 
Inoa Bremer (minioren 2) 
 

We wensen jullie veel plezier en succes bij Zeemacht!   
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Nieuws 
Van het bestuur & technische commissie 
 
Zwemtrainingen kerstvakantie 
In de kerstvakantie zullen er een aantal trainingen uit gaan vallen i.v.m. de feestdagen. Om 
compleet te zijn volgt hier het gehele overzicht voor de kerstvakantie: 
Dinsdag 24-12: alle trainingen vervallen. 
Donderdag 26-12: alle trainingen vervallen. 
Vrijdag 27-12: training van 17:00-18:00 gaat door,  droogtraining vervalt. 
Zaterdag 28-12: training van 6:30-8.00 gaat door.  
                 De training van 8:00-9:00 in het recreatiebad wordt verplaatst naar het 
   wedstrijdbad en is van 9:00-10:00. 
Maandag 30-12: training van 18:00-19:00 gaat door, de droogtraining vervalt. 
Dinsdag 31-12: alle trainingen vervallen. 
Donderdag 2-1: training van 5:30-6.30 vervalt. De trainingen van 17:00-18:00 en 18:00- 
   19:00 gaan door. 
Vrijdag 3-1: training van 17:00-18:00 gaat door, inclusief droogtraining. 
Zaterdag 4-1: training van 6:30-8.00 gaat door, ook de training van 
   8:00-9:00 gaat door in het recreatiebad. 
 
Parade der kampioenen 
Op 16 januari 2020 wordt het jaarlijkse Sportgala in de Stadshal van de Kampanje 
georganiseerd. Op deze avond worden de gemeentelijke sportpenningen uitgereikt aan de 
kampioenen van Den Helder. Tevens wordt tijdens deze avond bekend gemaakt wie 
sportman, sportvrouw, sporttalent en sportploeg van het jaar 2019 zijn.  
De afdeling wedstrijdzwemmen levert maar liefst zeven kampioenen dit jaar, te weten: 
Peter van Maurik, Emma Riemers en de dames van de estafetteploegen 4 x 50 wisselslag en 
4 x 50 vrije slag bestaande uit Anouk van der Kruk, Jet Kleine, Bianca Groot en de gezusters 
Tessa en Suzanne Mosch.  
Peter van Maurik is ook nog genomineerd voor sportman van het jaar en Emma Riemers is 
genomineerd voor sporttalent van het jaar.  
Als zwemvereniging zijn wij daar natuurlijk bijzonder trots op.  
 
Afscheid van een voorzitter  
Op 20 december heeft MSV Zeemacht afscheid genomen van haar algemeen voorzitter 
mevr. Jellie Gatowinas. Na meer dan 30 jaar bestuurder te zijn geweest, eerst bij de judo en 
de laatste 15 jaar als Algemeen voorzitter, gaat zij nu genieten van haar gezin. Het afscheid 
was tijdens de kerstborrel waar een groot aantal aanwezigen waren. Na eerst een lovend 
woordje van de Gemeente en een fraaie speech van Wietske de Weert, voorzitter 
elementair zwemmen, spraak Jellie zelf de aanwezigen toe. Ze had gedacht: “ joh, ik doe 
dat afscheid gewoon gelijk met de kerstborrel. Klaar! Maar wat ben ik verwend door jullie!” 
Het feit dat Jellie geen voorzitter meer is betekend niet dat we haar niet meer tegen zullen 
komen. Daarvoor heeft ze toch een te groot Zeemacht hart. 



 
 

               Nieuwsbrief MSV Zeemacht Wedstrijdzwemmen 

 

Van de trainers 

Wedstrijdkalender 
In het Waterspetje staan altijd de wedstrijden voor de komende twee 
maanden. Wil je echter weten wat de datums zijn voor andere belangrijke 
wedstrijden voor de rest van het seizoen? Ga dan naar onze website, en 
kijk op de hoofdpagina van wedstrijdzwemmen. Rechtsboven is een link 
naar de wedstrijdkalender. Je kan ook hier klikken. De wedstrijden in de 
kalender zijn wat er voor zover nu bekend is. Er kunnen nog wedstrijden bijkomen of juist 
afvallen vanwege keuzes die trainers maken met betrekking tot wedstrijdprogramma en 
beschikbaarheid van trainers, begeleiders en officials. 
 
Limieten voor Regiokampioenschappen lange baan 
De limieten voor de Regiokampioenschappen lange baan 
zijn bekend. De limieten zijn zwaarder dan die voor de 
Regiokampioenschappen korte baan omdat nu ook de 
regio Utrecht meedoet. Je kan de limiettijden zowel op 
de lange baan (50 meter) of korte baan (25 meter) 
zwemmen, maar daar gelden dan wel verschillende tijden 
voor, dat wil zeggen op de korte baan moet je snellere 
tijden zwemmen dan op de lange baan. De Regiokampioenschappen worden in het 
prachtige Amerena bad in Amersfoort gezwommen. 
 
 
 meisjes jun. 1-2 meisjes jun. 3-4 meisjes jeugd 1-2 dames senioren 
 50 m tijd 25 m tijd 50 m tijd 25 m tijd 50 m tijd 25 m tijd 50 m tijd 25 m tijd 
50 m vrije slag 00:36,38 00:35,63 00:32,29 00:31,62 00:29,77 00:29,15 00:28,65 00:28,06 
100 m vrije slag 01:17,90 01:16,16 01:09,14 01:07,60 01:04,32 01:02,89 01:02,82 01:01,42 
200 m vrije slag 02:48,61 02:45,33 02:29,65 02:26,74 02:19,22 02:16,51 02:16,76 02:14,10 
400 m vrije slag 05:57,86 05:52,08 05:13,64 05:08,57 04:56,45 04:51,66 04:51,51 04:46,80 
800 m vrije slag 12:32,76 12:20,32 10:59,73 10:48,83 10:18,10 10:07,89 09:52,03 09:42,25 
50 m rugslag 00:42,21 00:40,04 00:37,99 00:36,04 00:35,53 00:33,71 00:34,83 00:33,04 
100 m rugslag 01:31,07 01:26,23 01:21,98 01:17,62 01:15,39 01:11,38 01:13,11 01:09,22 
200 m rugslag 03:15,45 03:07,84 02:55,94 02:49,09 02:41,80 02:35,50 02:37,74 02:31,60 
50 m schoolslag 00:46,44 00:45,37 00:41,73 00:40,76 00:39,52 00:38,60 00:38,44 00:37,55 
100 m schoolslag 01:40,77 01:37,66 01:30,55 01:27,75 01:25,75 01:23,10 01:23,19 01:20,61 
200 m schoolslag 03:37,37 03:30,27 03:15,31 03:08,94 03:04,97 02:58,93 03:00,38 02:54,50 
50 m vlinderslag 00:40,49 00:40,41 00:35,74 00:35,66 00:33,44 00:33,38 00:32,19 00:32,13 
100 m vlinderslag 01:33,37 01:31,64 01:22,53 01:21,00 01:17,36 01:15,93 01:14,87 01:13,49 
200 m vlinderslag 03:27,36 03:23,62 03:03,29 02:59,98 02:51,81 02:48,71 02:45,50 02:42,51 
200 m wisselslag 03:19,25 03:12,52 02:59,32 02:53,26 02:45,08 02:39,51 02:41,13 02:35,68 
400 m wisselslag 07:17,95 07:03,31 06:34,72 06:21,53 06:10,14 05:57,77 06:00,71 05:48,66 

 
  

https://www.zeemacht.nl/wp-content/uploads/2019/10/Wedstrijdkalender-2019-2020-web.pdf
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 jongens jun. 1-2 jongens jun. 3-4 jongens jeugd 1-2 heren senioren 

 50 m. tijd 25 m tijd 50 m tijd 25 m tijd 50 m tijd 25 m tijd 50 m tijd 25 m tijd 
50 m vrije slag 00:33,92 00:32,87 00:30,30 00:29,36 00:27,87 00:27,00 00:26,08 00:25,27 
100 m vrije slag 01:14,27 01:11,15 01:06,34 01:03,55 01:00,76 00:58,21 00:58,12 00:55,68 
200 m vrije slag 02:42,77 02:38,57 02:25,39 02:21,64 02:13,15 02:09,72 02:07,97 02:04,67 
400 m vrije slag 05:46,50 05:34,19 05:09,54 04:58,54 04:42,77 04:32,72 04:31,50 04:21,85 
1500 m vrije slag 23:08,30 22:31,61 20:40,23 20:07,45 19:07,30 18:36,98 17:59,11 17:30,59 
50 m rugslag 00:40,32 00:37,27 00:35,84 00:33,13 00:33,22 00:30,71 00:31,67 00:29,27 
100 m rugslag 01:25,77 01:20,79 01:16,24 01:11,81 01:10,67 01:06,56 01:07,92 01:03,97 
200 m rugslag 03:07,46 02:56,92 02:46,63 02:37,27 02:34,45 02:25,77 02:26,49 02:18,25 
50 m schoolslag 00:44,78 00:42,80 00:39,80 00:38,04 00:36,67 00:35,05 00:34,72 00:33,18 
100 m schoolslag 01:37,75 01:33,86 01:26,88 01:23,42 01:20,05 01:16,86 01:16,17 01:13,13 
200 m schoolslag 03:31,46 03:20,59 03:07,94 02:58,28 02:53,16 02:44,26 02:44,59 02:36,13 
50 m vlinderslag 00:40,14 00:39,01 00:34,28 00:33,32 00:32,36 00:31,45 00:30,51 00:29,65 
100 m vlinderslag 01:28,68 01:26,22 01:15,74 01:13,64 01:11,51 01:09,53 01:06,28 01:04,44 
200 m vlinderslag 03:18,98 03:13,72 02:49,95 02:45,45 02:40,45 02:36,21 02:30,90 02:26,91 
200 m wisselslag 03:10,79 03:03,48 02:49,80 02:43,29 02:37,03 02:31,01 02:28,30 02:22,62 
400 m wisselslag 07:05,30 06:50,75 06:19,03 06:06,07 05:51,05 05:39,04 05:23,67 05:12,60 
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Learn2Race  
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Wedstrijdverslagen 

 
 
NJJK korte baan in Eindhoven 
Bij de Nederlandse Junioren & Jeugd Kampioenschappen in Eindhoven waren drie 
zwemmers van MSV Zeemacht actief. Zij stonden hoog genoeg op de seizoenranglijst (top 
20 bij lange afstanden of top 30 bij korte afstanden) om bij dit kampioenschap te mogen 
zwemmen. Christoph had een succesvol debuut op dit NJJK met zilver op de 100 meter 
vlinderslag en brons op de 50 meter vlinderslag. Over het toernooi zwom hij maar liefst 
acht persoonlijk records. Hij werd ook nog vierde op de 200 meter wisselslag en 100 meter 
rugslag, vijfde op de 50 meter rugslag en de 100 meter vrije slag en werd zevende op de 50 
en 200 meter vrije slag. Emma behaalde de finale van de 100 meter vrije slag waar ze vierde 
werd (PR). Op de 200 vrije slag werd ze ook nog eens zevende. Zij werd dertiende op de 50 
meter vrije slag (PR), zeventiende op de 400 meter vrije slag en 200 meter rugslag, 
twintigste op de 50 meter rugslag, 21e op de 100 meter rugslag en 29e op de 200 meter 
wisselslag. Collin zwom vijf persoonlijke records en behaalde zijn hoogste noteringen op de 
400 meter wisselslag waar hij achste werd en 400 meter vrije slag waar hij elfde werd. Hij 
werd veertiende op de 200 meter vlinderslag, vijftiende op de 200 meter rugslag, zestiende 
op de 200 meter wisselslag, zeventiende op de 200 meter vrije slag en 23e op de 100 meter 
vlinderslag. 

 
 

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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Swim Cup in Amsterdam 
In Amsterdam stond de eerste kwalificatiewedstrijd voor Tokyo op het programma, de 
Swim Cup. Amber zwom bij de 200 vrij minder dan een seconde boven de limiettijd voor de 
Paralympische Spelen in Tokyo. Op de 50 rug zwom ze een PR (-0.1 sec), en ook op de 200 
wissel was er een PR (-3 sec). Ook Emma had zich gekwalificeerd voor deze wedstrijd voor 
de 100 meter vrij. Ze zetten een prima tijd neer, net even boven haar persoonlijke record. 

 
Zuyderzee Masters Circuit in Lelystad 
In Lelystad was de vierde wedstrijd binnen het Zuyderzee Master circuit. Voor Zeemacht 
gingen Annette, Nienke, Bianca en Tessa richting Lelystad. En met succes! Nienke zwom 
naar de 5e plek op de 100 wissel. Bianca werd 1e op de 200 schoolslag in 3.09,98 en 1e op 
de 200 vlinder in 3.11,07 en op de 100 wisselslag werd ze 2e. Annette werd op 25 meter 
vrije slag 2e in 19,43 en 4e op de 25 meter schoolslag. Op de 100 vrije slag werd ze 7e. 
Tessa werd 2e op de 25 meter vrij in 13,35 en op de 50 vlinder zwom zij naar een 34,00. Op 
de afsluitende estafette 4 x 50 wisselslag werd het team 1e. prestaties! 
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Minioren-Junioren Circuit in Purmerend 
In Purmerend was deel 2 van het Minioren-Junioren Circuit. Het was voor heel wat 
zwemmers weer een tijdje geleden dat ze een wedstrijd hadden gezwommen en ook 
stonden er weer een aantal zware nummers op het programma. Toch werden er nog 
tientallen PRs gezwommen! In het eindklassementen van de verschillende catagorieen 
waren er medailles voor Nikki, Chaya, Lieke, Hiba, Lina, Mike en Femke. 
 
Thijmen zwom PRs op de 200 vrij (-5 sec) en 100 school (-2 sec) en Jelte haalde 5 seconden 
van zijn 100 school PR af. Jildau zwom 5 seconden van haar 100 vrij PR af en Chaya zwom 
PRs op drie afstanden: de 100 vlinder (-6 sec), de 100 vrij (-5 sec) en de 200 wissel (-1 sec). 
Op de 200 vrij haalde Danny er 5 seconden vanaf en op de 100 school 1 seconde. Lina 
zwom 4 seconden van haar 100 vrij PR af en 6 seconden van de 100 rug PR. Ceylin haalde 
een flink stuk van haar 100 rug PR af (-6 sec) en Eric zwom 9 seconden van zijn 200 vrij PR 
en 5 seconden van zijn 100 school PR af.Talitha haalde een halve seconde af van haar 100 
rug PR,  en Mike 0.1 sec van zijn 200 vrij PR en 5 seconden van zijn 100 school PR. Op de 
100 rug haalde Emma liefs 8 seconden van haar PR af en 4 seconden van haar 200 school 
PR, en Femke haalde 2 seconden van haar 200 school PR af. Op de 100 rug was er ook een 
dik PR van Nami (-10 sec). Lucas zwom een seconde af van zijn 200 vrij PR, en Lieke zwom 
PRs op de 100 vrij (-1 sec) en de 200 wissel (-2 sec).  
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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 
 
3 januari Manon Post 

5 januari Kyra Wesemann 

5 januari Erwin van Boheemen 

6 januari Jet Kleine 

10 januari Thijmen van Boheemen 

16 januari Nami vd Ruit 

20 januari Boyd Wijkman 

22 januari Basma Essataa 

 
Deadline volgende Waterspetjes 
30 januari 2020 

28 februari 2020 

26 maart 2020 

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

ellenstefan@quicknet.nl 

mailto:ellenstefan@quicknet.nl
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 (Sylvia de Nijs)  
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