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Februari 2020 
Wedstrijdagenda 
Datum Wedstrijd Zwembad Bijzonderheden 
Februari    

8 februari Zuyderzee Masters Circuit, deel 6 Heerenveen Aanschrijving verstuurd 

9 februari Minioren Club Meet deel 2 Zaandam Aanschrijving verstuurd 

9 februari ZPC Amersfoort limietwedstrijd Amersfoort Aanschrijving verstuurd 

22-23 februari Voorjaarslimietwedstrijd Den Haag Aanschrijving verstuurd 

    

Maart    

1 maart DAW LAC deel 2 (50m) Alkmaar Aanschrijving verstuurd 

1 maart Spring Swim Drachten Aanschrijving verstuurd 

7-8 maart Jaargangwedstrijden Leiden Beste 18 van NL 

8 maart Speedo Challenge Amsterdam  

15 maart Nationale Zwemcompetitie, deel 4 Purmerend Verplicht! 

22 maart DAW limietwedstrijd lb Alkmaar  

22 maart Zuyderzee Masters Circuit, deel 7 Amersfoort  

29 maart Minioren-Junioren Circuit, deel 4 Den Helder  
    
 
Nieuwe leden 
 

Johny van Aard (minior 5) 

We wensen je veel plezier en succes bij Zeemacht!   
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Nieuws 
Van het bestuur & technische commissie 
 
Clubkleding 
De afdeling wedstrijdzwemmen is met SportEmotion overeengekomen om de clubkleding 
te leveren. Vanaf nu kan iedereen op de site de clubkleding bestellen. Het is verplicht om 
bij wedstrijden het club T-shirt en club broek te dragen!  De site is via deze link te 
bereiken. Je kan ook naar onze afdelingspagina gaan 
(www.zeemacht.nl/wedstrijdzwemmen), daar kan je de link linksboven het menu vinden. 
Tenslotte kan je ook naar de site van SportEmotion gaan (www.sportemotion.com) , en 
daar klikken op “Zwemmen” en dan op “Zwemverenigingen”.  
 
Om de clubkleding te bestellen is 
het noodzakelijk om je eerst te 
registreren bij SportEmotion. Dan 
worden ook de prijzen zichtbaar en 
kan je bestelling plaatsen. Naast de 
clubkleding is het ook nog mogelijk om bijbehorende (niet-verplichte maar wel mooie) 
hoodies, jacks en broeken te bestellen met Zeemacht logo. Het is ook mogelijk om je naam 
er op te laten zetten: stuur daarvoor een mail naar info@sportemotion.com als je de 
bestelling hebt geplaatst.  
 
Verder heeft SportEmotion nu een speciale ledenkorting van maar liefst 15% op vrijwel alle 
andere zwemspullen die zij verkopen. Voor deze korting moet je de kortingscode ZWV1505 
gebruiken. Deze code moet je invullen net voordat je afrekent.  
 
Dit betekent dat vanaf nu leden zelf verantwoordelijk zijn voor het verkrijgen of vervangen 
van clubkleding, en niet de trainers of de afdeling. Zorg dus dat je de kleding goed markeert 
en niet laat slingeren bij een wedstrijd! 
 

Van de trainers 

Afmeldingen trainingen en blessures 
Hierbij wederom het verzoek om, zeker als dit voor meerdere trainingen 
zijn, je af te melden als je niet kan komen. Dit kan je melden aan je 
trainers of aan wedstrijdzwemmen@zeemacht.nl. Ook als er blessures zijn 
of ziektes, dan horen de trainers dit graag zodat ze daar rekening mee 
kunnen houden bij trainingen en aanschrijvingen van wedstrijden. 
 
 
  

https://www.sportemotion.com/products.asp?ID=1814&AppMode=PRODLIST&ItemGroupId=01070220&RESULTS=1&CatGroupId=1080
http://www.zeemacht.nl/wedstrijdzwemmen
mailto:info@sportemotion.com
mailto:wedstrijdzwemmen@zeemacht.nl


 
 

               Nieuwsbrief MSV Zeemacht Wedstrijdzwemmen 

Helders Sportgala 
Op 16 juli vond het Helders Sportgala plaats in schouwburg de Kampanje.  En dat verliep 
super voor onze afdeling. Emma werd gekozen tot Helders Sporttalent van het jaar! 
Daarnaast mocht zij ook de sportpenning van Gemeente Den Helder in ontvangst nemen 
vanwege haar Nederlands Kampioenschap Open Water zwemmen. Ook de dames 
estafettes van Bianca, Suus, Jet, Tess, Anouk en Annette en onze master Peter van Maurik 
werden gehuldigd voor hun NK en WK winst. Tenslotte was de sportfoto van het jaar 
gemaakt van Collin bij het ONK Open Water zwemmen. Allemaal gefeliciteerd! 

 
KNZB+ inspiratiedag 
Op 25 januari vond de KNZB+ inspiratiedag plaats. Emma, Collin en Christoph waren 
hiervoor uitgenodigd tezamen met hun ouders en trainer Ellen. De zwemmers volgden in de 
ochtend eerst een zwemtraining en in de middag een droogtraining. Daarna was er nog een 
workshop over doping. Trainer Ellen had eerst een discussie sessie over de veranderingen 
die de KNZB heeft doorgevoerd met de talentcoach Mark Faber. Daarna volgde zij een deel 
van de trainingen en een workshop over focus. De ouders moesten in de ochtend geloven 
aan een droogtraining en dat viel niet mee! Ook zij kregen workshops over onder andere 
slapen en doping. Een leuke dag voor iedereen. 
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 Amber gepromoveerd naar de HPC selectie 
Het nieuwe jaar is voor Amber goed begonnen. Voordat zij op een trainingskamp met de 
Paralympische selectie ging naar Zuid Afrika kreeg zij van bondscoach Sander Nijhuis te 
horen dat zij gepromoveerd is van de Johan Cruyff talentenselectie naar de High 
Performance Centre selectie, oftewel het officiële Nederlandse Paralympische Team! In 
Zuid Afrika heeft Amber keihard getraind om straks bij de Swim Cups kwalificatie voor Tokio 
af te dwingen. Gefeliciteerd en alvast heel veel succes met de verdere voorbereiding! 
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Helders Sportgala  
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Wedstrijdverslagen 

 
 
ZMC Masters Circuit deel 5 in Zwolle 
En terwijl de ene zijn kerstboom aan het opruimen is en de andere de restanten van oud- 
en nieuw naar de glasbak brengt, lagen onze masters alweer in het water voor hun eerste 
wedstrijd van het jaar. In Zwolle in zwembad De Vrolijkheid, daar word je vanzelf vrolijk 
van, was de vijfde wedstrijd binnen het Zuyderzee Mastercircuit en onze dames lieten zich 
weer zien. Op de 25 meter rugslag werd Suzanne 1e in 15,74 en haar zus Tessa (die toch 
echt dacht dat ze een diskwalificatie aan haar zwempak had hangen vanwege te vroeg 
vertrekken) 3e in 17,57. Op de 50 schoolslag zwom Bianca in 41,31 naar de eerste plek en 
werd Annette 6e. Tessa zwom de 100 wisselslag in 
1.14,63 en pakte een mooie 2e plaats. De 200 vrij. 
Bianca in haar categorie 1e in 2,27,24 en Suzanne in 
haar categorie 3e in een tijd van 2.27,13. Annette 
pakte een mooie 5e plek met haar 3.05,13. Op de 50 
meter vlinderslag behaalde Bianca het zilver in 36,07. 
Annette werd 7e op deze slag. 
 
En daar was ie weer, de 4 x 100 meter vrije slag 
estafette. Ha, wederom waren ze de concurrenten te 
snel af en met een mooie 4.50,19. Voldaan en vrolijk 
keerde het viertal weer richting Den Helder, Dames, 
lekker bezig! 
 
 
KNZB zwemcompetitie deel 3 in Purmerend 
De derde ronde van de Nationale Zwemcompetitie  werd wederom in het Leeghwater bad 
in Purmerend gezwommen. Vooraf aan deze ronde stonden wij, uitkomende in de 
landelijke B-klasse, op plaats vijf, met geringe voorsprong op de onderste 
degradatieplekken. Bij deze ronde hadden wij een minder goede score door de vele lange 
afstanden en de nadruk op de schoolslagnummers. Hierdoor zakte we naar de zesde plaats, 
nog wel net aan de goede kant van de degradatiestreep. 
 
Bij de derde wedstrijd in Purmerend werden er ruim veertig persoonlijke records 
gezwommen. De grootste verbeteringen kwamen onder andere op de 100 meter schoolslag 
waar Reza  haar PR met zeventien seconden verbeterde en Romee met acht seconden. Op 
de dubbele afstand, de 200 meter schoolslag, haalde zowel Mike als Chaya elf seconden van 

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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hun PRs af. Op de 100 meter rugslag haalde Lieke zes seconden van haar PR af en Danny 
vier seconden. 
 
De laatste ronde wordt op 15 maart gezwommen en zal wederom in Purmerend plaats 
vinden.  

 
Minioren Junioren Circuit deel 3 in Den Helder 
Wat een feest was het in onze thuisbad bij het Minioren-Junioren Circuit deel 3! En wat zijn 
wij trots op onze zwemmers die werkelijk de tegels uit het bad hebben gezwommen, de PRs 
vlogen de trainers om de oren. Anne maakte haar officiële debuut voor MSV Zeemacht en 
dat deed zij super! Nadat alle klassementen waren opgemaakt waren er medailles voor 
Nikki, Chaya, Lieke, Pascale, Romee, Lina, Hiba, Giovanni, Christoph, Emil en Ids. De 4x25 
vrij estafette van Lina, Hiba, Emil en Romee won zilver en de estafette van Ids, Giovanni, 
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Anne en Inge won brons. Dank aan alle vrijwilligers en officials die de wedstrijd mogelijk 
maakte. Toppertjes! 
 
ONMK in Rotterdam 
Eind Januari vonden de Open Nederlandse Masters Kampioenschappen Korte Baan plaats in 
Rotterdam.  Ruim 1000 zwemmers uit geheel Nederland maar ook uit het buitenland 
kwamen aan de start bij deze wedstrijd. Voor MSV Zeemacht kwamen Suzanne en Tessa, 
Annette, Jet en Bianca in actie. Ze behaalden in totaal zes gouden, een zilveren en drie 
bronzen medailles. 

  
Bianca was in bijzonder goede vorm op het NK. Niet alleen werd zij Nederlands Kampioen 
op de 400, 800 en 1500 meter vrije slag, maar zwom op deze afstanden ook nog eens 
Nederlandse Records voor haar leeftijdscatagorie. Ze won verder goud op de 200 meter 
vrije slag,  zilver op de 400 meter wisselslag en brons op de 100 meter vlinderslag, 200 
meter wisselslag en 200 meter schoolslag. De estafettes van MSV Zeemacht kwamen ook 
tot uitstekende prestaties. Op de 4x 200 meter vrije slag won het team, bestaande uit 
Annette, Jet, Suzanne en Tessa het goud.  Met Bianca in plaats van Annette steeg het 4x 50 
meter vrije slag estafette team boven zichzelf uit en klom van de zesde plek naar het goud 
en het Nederlands Kampioenschap. De 4x 100 wissel en 4x 100 vrije estafette teams 
werden beide vierde, dicht achter de bronzen medailleplek. Individueel waren er nog top 
tien noteringen voor Suzanne  op de 100 en 200 meter rugslag, Annette op de 50 en 200 
meter rugslag en Tessa op de 50 meter vrije slag.  
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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-feb-04 Michael vd Wal 

5-feb-04 Collin Schouten 

28-feb-01 Amber van der Kruk 

 
 
Deadline volgende Waterspetjes 
27 februari 2020 

26 maart 2020 

30 april 2020 

28 mei 2020 

 

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

ellenstefan@quicknet.nl 
 

mailto:ellenstefan@quicknet.nl
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