Nieuwsbrief MSV Zeemacht Wedstrijdzwemmen

Maart 2020
Wedstrijdagenda
Datum
Maart
1 maart
1 maart
7-8 maart
8 maart
14 maart
15 maart
22 maart
22 maart
22 maart
29 maart
April
3-5 april
4 april
5 april
9-12 april
12-13 april
19 april

Wedstrijd

Zwembad

Bijzonderheden

DAW LAC deel 2 (50m)
Spring Swim
Jaargangwedstrijden
Speedo Challenge
Learn2Race
Nationale Zwemcompetitie, deel 4
DAW limietwedstrijd lb
Zuyderzee Masters Circuit, deel 7
Minioren Clubmeet deel 2
Minioren-Junioren Circuit, deel 4

Alkmaar
Drachten
Leiden
Amsterdam
Den Helder
Purmerend
Alkmaar
Amersfoort
Zaandam
Den Helder

Aanschrijving verstuurd
Aanschrijving verstuurd
Beste 18 van NL
Aanschrijving verstuurd
Aanschrijving verstuurd
Aanschrijving verstuurd
Aanschrijving verstuurd
Aanschrijving verstuurd
Aanschrijving verstuurd
Aanschrijving verstuurd

Swimcup The Hague
Ranomi Cup
DAW limietwedstrijd lb
Swimcup Eindhoven
DWT Paastoernooi
Zuyderzee Masters Circuit, deel 8

Den Haag
Den Haag
Alkmaar
Eindhoven
Haarlem
Alkmaar

Nieuwe leden
Jaydon Coppoolse (minior 3)
We wensen je veel plezier en succes bij Zeemacht!

Aanschrijving verstuurd
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Nieuws
Van de trainers
Learn to Race
Op zaterdagochtend 14 maart is de derde Learn To Race wedstrijd met als
hoofdslag de schoolslag! Zorg dat je er weer op tijd bij bent, om 7.45,
zodat wij weer op tijd met de wedstrijd kunnen beginnen. Zoals
gebruikelijk zijn er weer medailles voor alle finales en natuurlijk bekers
voor de zwemmers met de beste techniek.

Henk vd Brink stop als official
Na vele jaren als official te hebben gefungeerd heeft Henk van de Brink besloten er een
punt achter te zetten. Henk is begonnen als
official toen zijn dochters Suzanne en Renee
vd Brink gingen wedstrijdzwemmen en was
al snel een graag geziene official langs de
badranden van Noord-Holland. Al snel klom
hij op in de officialrangen en was de vaste
kamprechter bij vele wedstrijden, inclusief
onze thuiswedstrijden en het
Pinkstertoernooi. Henk was een strenge
doch rechtvaardige official maar bij de
kleinste zwemmers was hij niet te beroerd
om even de ogen dicht te knijpen en de
trainers te informeren waar het fout liep.
Menig juryvergadering liep uit de hand als
Henk, Martin en Huub in een jury zaten, tot
wanhoop van sommige scheidsrechters. Naast official is Henk ook enkele jaren lid geweest
van het afdelingsbestuur. Ook na het stoppen van zijn dochters bij het wedstrijdzwemmen
is Henk blijven fungeren en daar heeft onze afdeling mooi van kunnen profiteren. We zullen
Henk ontzettend missen langs de badrand!
Henk heeft ons nog een hele mooie overpeinzing achter gelaten:
Het is zover
Lang over nagedacht
Nu al spijt van het besluit: ik stap uit de wereld van het zwemmen.
Ik heb genoten van mijn dochters: na elk diploma was ik er klaar mee: nooit meer langs de
badrand: te warm, een uur is te lang, geen zitplaats. De eerste wedstrijd van Renée in het
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openlucht zwembad in Grootebroek: eerste op de 25 meter rug en gedist: verkocht. De
meiden werden beter en je leert de schoonheid van het zwemmen te zien. De carrière als
official wordt steeds leuker.
Begonnen in April 2006. Van klokker 4 en klokker 3 naar starter en kamprechter. Official van
verdienste: het zal.
Elke cursus was een feest. De cursus starter: Ids is en blijft een voorbeeld. Vier avonden
Hoorn, cursus Kamprechter. Nog nooit zoveel plezier gehad, Martin is een eeuwige vriend.
Examens afnemen voor tijdwaarnemers, beoordelaar: ik heb veel aankomende officials zien
komen en zien gaan (helaas)
In grote zwembaden gestaan: Amsterdam, Den Haag, Dordrecht, Drachten: tempels van het
zwemmen. In grote wedstrijden gestaan: NK’s, Swimcups. Grote zwemmers (-sters) zien
zwemmen. In alle jaren veel talenten steeds beter zien worden en zien eindigen in de top
van het zwemmen. Briljantjes zien doven.
Alle dagen Pinkstertoernooi: wat een feest.
Gestaan in de krochten van het zwemmen: de kleine verenigingen, nauwelijks het hoofd
boven water: misschien wel de meest dankbare wedstrijden. Gestaan in het grootste
debacle ooit: militaire kampioenschappen; eens maar daarna nooit meer.
Maar het belangrijkste: het contact met officials, trainers, zwemmers, vrijwilligers. Ik ga ze
allemaal missen.
Henk van den Brink

Jaargangwedstrijden in Leiden
Nog net voor het versturen van het Waterspetje is bekend geworden dat
maar liefst drie MSV Zeemacht zwemmers mee gaan doen aan de
Jaargangwedstrijden in Leiden op 7 en 8 maart. Deze wedstrijd is
bedoeld voor de top 18 minioren zwemmers van Nederland. Nikki komt
uit op de 50 en 100 vrij, 100 rug, 100 vlinder 100 en 200 wissel. Chaya
zwemt de 100 wissel en is derde reserve bij de 400 vrij. Romee zwemt de
50 vrij en 50 vlinder en is eerste reserve bij de 100 rug. Dames, alvast
heel veel succes!

Parade der Limieten
De verschillende Nederlandse en Regiokampioenschappen komen
er over een paar maanden weer aan. Tijd om te kijken wie er nu al
aan de scherpe limieten voor deze kampioenschappen hebben
voldaan! Voor het NJJK geldt dat er niet meer met limieten wordt
gezwommen maar met ranglijsten, behalve voor de parazwemmers.
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De limieten voor de Regiokampioenschappen lange baan zijn een stuk scherper dan die
voor de korte baan omdat nu ook zwemmers uit Utrecht meedoen.

NJJK (Eindhoven)
Christoph Smit: 50 vrij; 50 vlinder; 200 wissel.
Inschrijflimiet Jaargangfinale (officieus NK minioren; Dordrecht)
Nikki Hofland: 100, 200, 400 vrij; 100 vlinder; 100 rug; 100 school; 200 wissel
Chaya Bremer: 400 vrij; 100 rug
Lieke Schuijl: 100 rug
Romee Smit: 50 vlinder
Regiokampioenschappen (Amersfoort)
Frederique Bais: 100 school, 200 wissel
Michael Bes: 50 vlinder
Jip Duursema: 50,100,200 vrij; 50,100, 200 rug; 50, 100, 200 vlinder; 50, 100 school; 200,
400 wissel
Danny van Geffen: 50, 100 school
Mike Kloth: 50, 100 school, 50, 100, 200 vrij; 200 wissel
Amber vd Kruk (regulier) : 100,200,400 vrij; 50,100, 200 rug; 200 wissel
Suzanne Mosch: 50, 100, 200 rug; 50 vlinder
Emma Marsman: 50, 100, 200 school; 400 vrij
Mees Minneboo: 50, 100 vrij; 50 rug; 50, 100 school; 50, 100 vlinder
Nicole Nelissen: 50 vlinder
Femke Paus: 50, 100, 200, 400, 800 vrij; 50, 100, 200 rug; 200 wissel
Emma Riemers: 50, 100, 200, 400, 800 vrij; 50, 100, 200 rug; 50, 100 vlinder; 50, 100 school;
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, 200 vrij; 50, 100 rug; 50, 100 vlinder; 200 wissel
Liam Wesemann: 50, 100, 200 school
Boyd Wijkman: 50 vrij; 100 school; 50 vlinder
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Voorjaarslimietwedstrijd
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Wedstrijdverslagen

ZuyderZee Masters Circuit deel 6 in Heerenveen
Uitrusten van het ONMK? Welnee, gewoon doorgaan denken onze masters. In Heerenveen
waren onze Masters aanwezig voor het Zuyderzee mastercircuit deel 6. Op de 100 rug
zwom Annette 1.33,05 en 4e plek terwijl Bianca in die categorie 1e werd in 1.21,65.
Suzanne tikte als 3e aan in 1.12,09. Op de 25 meter vrij zwom Peter 14,77 en Annette 18,27
en beide 3e. Tessa zwom 13,23 en werd 2e. En daar kwam de 400 wissel voor Bianca in
5.59,87 en 1e in een mooi nieuw pr. Klasse! De 25 vlinder gig voor Annette in 19,89 en
Suzanne in 14,26. Beide in hun categorie 2e. De 100 meter vrijzwom Bianca 1.07,80 en
eerste Tessa 1.03,52 en derde. Peter zwemt een prachtige 37,48 en wordt 2e op de 50
meter school. En ze zijn nog niet moe want de 4 x 50 vrij moet nog even gezwommen
worden door de dames 120+ van Zeemacht. 1,2 seconden sneller dan de inschrijftijd en,
jawel, 1e! Het was weer gezellig dus net z’n allen moe maar voldaan naar huis.
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Minioren Clubmeet deel 2 in Zaandam
Tja, daar zouden wij toch echt die zondag met alle minioren van Zeemacht naar Zaandam
gaan voor deel 2 van de Minioren Clubmeet. Helaas gooide storm Ciara roet in het eten.
Nog voordat de wedstrijd begon gelaste de KNZB de wedstrijd af. Gelukkig wordt de
wedstrijd op 22 maart weer ingehaald, hopelijk nu met beter weer!

ZPC Amersfoort limietwedstrijd in Amersfoort
Wat voor de Minioren Clubmeet gold ook voor de limietwedstrijd in Amersfoort: de
weersomstandigheden lieten niet toe om de verre reis naar Amersfoort te ondernemen.
Gelukkig zijn er nog een aantal lange baan wedstrijden in het verschiet.

De Warande limietwedstrijd in Oosterhout
Amber was bijna een maand op trainingskamp geweest in Zuid Afrika. Om weer even het
racegevoel te krijgen en wat technische dingen uit te proberen zwom ze een limietwedstrijd
in Oosterhout. Zowel op de 200 vrij als de 100 rug eindigde zij maar iets boven haar PR en is
zij dus mooi op schema om bij de Swim Cups te gaan knallen.

Voorjaarslimietwedstrijd in Den Haag
Voor lange baanwedstrijden moet er soms aardig gereisd worden. Dit keer ging er een
ploeg naar Den Haag voor een tweedaagse langebaan wedstrijd. Er werd goed gezwommen
met flink veel PRs. Christoph zwom de NJJK limiet op de 200 wissel en regiolimieten waren
er voor Emma Marsman, Danny, Mike en Mees.
Persoonlijke records waren er voor Collin op de 400 wissel (-4 sec) en 100 vlinder (-0.5 sec)
en voor Emma Riemers op de 100 vlinder (-1 sec). Emma Marsman was op verschillende
afstanden sneller dan haar korte baan PR. Mees zwom PRs op de 50 rug (-0.5 sec) en 100
vrij (-1 sec) waar hij bijna onder de magische 1 minuut grens dook. Marco zwom PRs op de
50 school (-0.5 sec) en de 100 vlinder (-1 sec) en Frederique op de 50 vrij (-0.1 sec). Jip
zwom PRs op veel afstanden waaronder de 200 vrij (-2 sec), 100 school (-1 sec), 50 vlinder (0.5 sec) en 200 wissel (-1 sec). Danny haalde 3 seconden van zijn 100 school PR af en Mike
zwom PRs op de 50 vrij (-0.3 sec),
200 vrij (-17 sec!), 50 school (-3 sec)
en 50 vlinder (-1.5 sec). Bianca
zwom PRs op de 200 vrij (-5 sec),
200 rug (-5 sec) en 50 school (-1.5
sec). Raphaella haalde 0.4 seconde
af van haar 50 school PR en Femke
zwom PRs op de 100 school (-5 sec),
50 vrij (- 0.5 sec) en 100 rug (-1.5
sec). Tenslotte zwom Liam een PR
op de 100 rug (-1 sec) en Christoph
op de 100 vrij (-3 sec) en 50 vrij (0.3 sec).
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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
2 maart

Serina Schouwenaar

3 maart

Peter van Maurik

13 maart Malika Brink
13 maart Gijs Marsman
19 maart Annette van Dok
21 maart Gerben Rozie
28 maart Emma Riemers

Deadline volgende Waterspetjes
26 maart 2020
30 april 2020
28 mei 2020
Mededelingen, verslagen en leuke foto’s voor de nieuwsbrief sturen naar:
ellenstefan@quicknet.nl

