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April 2020
Wedstrijdagenda
Datum
April
3-5 april
4 april
5 april
9-12 april
12-13 april
19 april
Mei
7-10 mei
10 mei
10 mei
16-17 mei
23-24 mei

Wedstrijd

Zwembad

Bijzonderheden

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

Den Haag
Alkmaar
Eindhoven
Haarlem
Alkmaar

Afgelast
Afgelast
Afgelast
Afgelast
Afgelast
Afgelast

ONMK lb (Masters)
Minioren-Junioren Circuit deel 5
DAW limietwedstrijd lb
Regio Kampioenschappen lb
Regio Kampioenschappen lb

Eindhoven
Den Helder
Alkmaar
Amersfoort
Amersfoort

Afgelast
Afgelast
Afgelast
Afgelast
Afgelast

Afgelast
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Nieuws
Van het bestuur & technische commissie
Seizoen 2019-2020
De KNZB heeft naar aanleiding van de nieuwe corona virus maatregelen van de overheid,
alle competities en wedstrijden zoals NK’s voor het seizoen afgelast. Ook andere
wedstrijden zoals de Jaargangfinale zijn afgelast. Hiermee zullen er dit seizoen geen
officiële wedstrijden meer plaatsvinden. Het zwembad is nog tot minimaal 6 april gesloten
en dus kunnen er, zolang het bad gesloten is, geen trainingen plaatsvinden. Mochten er nog
veranderingen plaatsvinden voor de zomervakantie dan zullen wij jullie zo spoedig mogelijk
op de hoogte brengen.

Van de trainers
Niet zwemmen? Wel fit blijven!
Met het sluiten van alle sportaccommodaties tot waarschijnlijk minimaal
1 juni zijn veel sporters nu thuis aan het trainen. Voor ons zwemmers is
dat natuurlijk erg lastig! Je kan moeilijk in je bad of douche gaan trainen.
Toch kan je er veel aan doen om in ieder geval fit te blijven. Je kan thuis
elke dag een droogtraining doen. Op de site van Uswim zijn er elke dag
trainingen te vinden (https://www.uswim.nl/fitblijven/). Ook Kira Toussaint deel haar
oefeningen op haar Instagram account. Verder kan je natuurlijk hardlopen, wat voor
zwemmers wel wat lastiger is dan voor andere sporters omdat het de spieren veel meer
schok belast. Als je dit doet, bouw de afstanden dan rustig op. Een goed alternatief is
natuurlijk fietsen, op de hometrainer of lekker buiten.
Onze clubkledingverzorger SportEmotion heeft nu ook speciale trainingsartikelen in de
aanbieding om thuis te trainen. Kijk snel op hun website door hier te klikken.
Een andere goede oefening om te doen is visualiseren, hierover vertelt Ranomi
Kromowidjojo op haar Instagram en Facebook. Hierbij bedenk je hoe je een race zou doen,
van start tot finish en waar je overal op moet letten.
Denk tenslotte ook aan je eetgedrag! Zeker als je veel trainde en op de fiets naar school
ging, verbruik je nu een stuk minder calorieën. Neem minder tussendoortjes en blijf gezond
eten.

KNZB verandert wedstrijdkalender voor volgend seizoen
Nog voordat de crisis uitbrak heeft de KNZB aangekondigd veel dingen volgend seizoen
(weer) te gaan veranderen. We zetten even de belangrijkste veranderingen op een rijtje:
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• De competitie wordt uitgebreid met een vijfde wedstrijd. De laatste
wedstrijd zal veel estafettes bevatten. Poules worden nu regionaal
ingedeeld.
• De minioren clubmeet word verder uitgebreid naar drie rondes.
Tevens zal er naast een landelijke finale nu ook een regionale finale
worden gezwommen.
• Het minioren circuit blijft bestaan maar de challenges verdwijnen. Er worden ook
enkele nummers toegevoegd voor beginnende minioren. Ook de miniorenfinales
blijven bestaan, die zulle provinciaal worden gezwommen. Er zullen vier rondes zijn.
• Er komt (weer) een juniorencircuit voor junioren en jeugdzwemmers. Dit zullen vier
rondes zijn.
• De regiokampioenschappen worden provinciale kampioenschappen. In ons geval
zullen dus zowel de korte als lange baan kampioenschappen voor de clubs uit NoordHolland zijn.
• Kwalificaties voor NJJK blijft op ranglijst maar voor deze ranglijst mogen zowel de
tijden op de korte baan als lange baan worden gebruikt want er wordt op Fina punten
gerangschikt.
• De KNZB zal andere initiatieven zoals regionale estafettekampioenschappen, Bkampioenschappen en senioren Team Meets stimuleren.
Zoals jullie zien, wederom veel veranderingen. Wel is sterk de vraag of al deze initiatieven
worden uitgevoerd. De uitvoering ligt namelijk bij de Regio zwemcommissies en de
zwemcommissie van Noord-Holland heeft al aangegeven dit niet allemaal te kunnen
organiseren. Wellicht dat er dus maar een beperkt aantal van deze wedstrijden zullen
worden georganiseerd.

Open Water zwemmen
De kalender voor het Open Water Zwemmen is bekend
gemaakt door de KNZB. Uiteraard hopen wij dat de
situatie zodanig is dat deze wedstrijden wel door
kunnen gaan. Heb je zelf nog nooit aan open water
zwemmen gedaan en zou je het wel eens willen
proberen? Op 27 juni is de open water wedstrijd op het
Oude Veer bij Anna Pauwlona, lekker dichtbij. Voor de
minioren is er een 500 meter vrije slag en voor de
junioren, jeugd en masters een 1000 meter vrije slag. Let wel, je moet een goede
zwemconditie hebben voor deze wedstrijden. Als minior moet je minimaal 3x week trainen
en als junior 4x per week. Verder moet je goed tegen de kou kunnen: het water is vaak rond
de 20 graden of nog kouder. Je hebt geen speciale spullen nodig, je kan met je gewone
zwempak en zwembril zwemmen. Mocht je interesse hebben, kan je dit altijd aan de
trainers laten weten. Uiteraard is dit wel onder voorbehoud dat er nog voldoende tijd is
voor voorbereiding.
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Jaargangwedstrijden
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Wedstrijdverslagen

DAW LAC wedstrijd in Alkmaar
Door het beperkte programma kon Collin als enig lange afstandzwemmer aan de bak bij de
LAC in Alkmaar. Hij verbeterde zijn 1500 vrij tijd lange baan met tien seconden en maakte
hiermee een mooie sprong op de ranglijst, wat aan het einde van het seizoen bepaald wie
er aan het NJJK mag meedoen.

Jaargangwedstrijden in Leiden
In Leiden vonden de jaarlijkste Jaargangwedstrijden plaats waar de beste minioren van
Nederlands aan meedoen. Nikki, Chaya en Romee waren snel genoeg om bij een of
meerdere afstanden mee te mogen doen. In een klein druk bad werd de wedstrijd
afgewerkt, wat tot heel wat spanning bij de zwemmers leiden.
Nikki beet de spits af met de 100 vrij waar ze in een nieuwe PR (-0.5 sec) naar het zilver
zwom. De 200 wissel liep iets minder soepel maar toch was er nog een mooie vijfde plek.
Intussen mocht Romée op haar favoriete 50 vlinder starten en daar haalde ze maar liefst
vier seconden van haar PR af. Hiermee schoof ze naar een mooie tiende plek en dat terwijl
zij een jaar jonger was dan de andere zwemmers. Nikki sloot de eerste dag mooi af met een
sterke 100 meter vlinderslag in een nieuw PR (-1 sec), goed voor het zilver.
Op de tweede dag kwam Chaya bij de ploeg. Weer beet Nikki het spits af bij de 50 vrij en in
een razendspannende race zwom ze naar het zilver in weer een nieuwe PR (-0.5 sec). Op
de 100 rug zat zij net boven haar PR maar die tijd was wel goed voor het brons. Ook Romée
mocht weer zwemmen, nu op de 50 vrij. Ook zij zwom een PR (-2 sec) en steeg naar de
negende plaats. Eindelijk was aan
het einde ook Chaya aan de beurt.
Ondanks het lange wachten en de
zenuwen zwom ook zij een PR (-1.5
sec), goed voor een zestiende plek.
Nikke was helaas net iets te snel
van het startblok af bij de 100
wissel, anders had zij wederom
een nieuwe PR gezwommen. Al
met al puike resultaten van onze
minioren!
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Speedo Challenge in Amsterdam
In Amsterdam werd de Speedo Challenge gezwommen, een sterk bezetten wedstrijd waar
onze topjunioren en jeugd zwemmers in acite kwamen. Christoph zwom een sterke tijd op
de 100 vlinder, goed voor een NJJK limiet. Frederique zwom op de 200 school een
regiolimiet. Verder werden er een mooi aantal PRs gezwommen. Zo zwom Frederique PRs
op de 100 vrij (-1 sec), 100 school (-2 sec) en 200 wissel (-1 sec). Jip haalde 0.3 sec af van
zijn 100 vrij PR en Mees 0.5 sec van zijn 100 rug PR. Bianca zwom PRs op de 100 vrij (-2 sec),
400 vrij (-10 sec) en 200 school (-3 sec). Femke haalde 2 seconden van haar 200 rug PR af en
Emma 0.04 seconden. Collin zwom PRs op de 100 vrij (-1 sec) en 400 vrij (-4 sec). Marco
zwom tenslotte PRs op de 100 vrij (-4 sec), 100 school (-4 sec) en 200 wissel (-9 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 april

Christiaan Zwaal

6 april

Inoa Bremer

14 april

Johnny van Aard

17 april

Lieke Schuijl

18 april

Emma Marsman

20 april

Ruth de Vos

22 april

Derek Valkenier

27 april

Anna-Sophie Greve

30 april

Lisa Hofland

Deadline volgende Waterspetjes
30 april 2020
28 mei 2020
2 juli 2020 (laatste van het seizoen)
Mededelingen, verslagen en leuke foto’s voor de nieuwsbrief sturen naar:
ellenstefan@quicknet.nl

