Nieuwsbrief MSV Zeemacht Wedstrijdzwemmen

Mei/Juni/Juli 2020
Wedstrijdagenda
Datum
Augustus
2 augustus
30 augustus

Wedstrijd

Zwembad

Eerste training
Clubkampioenschappen

Den Helder
Den Helder

September
13 september
20 september
28 september
27 september
27 september

Zaanse Sprintkampioenschappen
Junioren Circuit deel 1
Zuyderzee Masters Circuit, deel 1
Minioren Circuit, deel 1
DAW limietwedstrijd

Zaandam
Purmerend
Kampen
?
Alkmaar

Oktober
4 oktober
11 oktober
18 oktober
24 oktober
25 oktober

Nationale Zwemcompetitie, deel 1
DAW LAC wedstrijd
MSV Zeemacht Juttercup
Zuyderzee Masters Circuit, deel 2
Junioren Circuit, deel 2

Den Helder
Alkmaar
Den Helder
Emmeloord
?

Nieuwe leden
Pieter-Sjoerd de Wijn (masters)
We wensen je veel plezier en succes bij Zeemacht!

Bijzonderheden
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Nieuws
Van het bestuur & technische commissie
Trainingen in de zomervakantie
De laatste training van het seizoen is op vrijdag 10 juli. In de laatste week vervallen de
dinsdagochtendtraining van 7 juli en de donderdagochtendtraining van 9 juli. We beginnen
al weer op maandag 2 augustus met alle trainingen behalve de dinsdag- en
donderdagochtendtrainingen: deze vangen een week later aan vanaf 10 augustus. De open
water trainingen op woensdag blijven de gehele zomer doorgaan.

Van de trainers
We zijn weer begonnen!
Na een succesvol verlopen testweek eind mei zijn we sinds 2 juni weer
met alle groepen aan het trainen. Het is wel wennen aan de protocollen
en vooral het omkleden. Het blijft lastig om buiten het bad uit te kleden
en met nat badpak en al in een buitentent om te kleden. Gelukkig is het
tot nu toe mooi weer gebleven en hebben wij er niet teveel last van. Voor
de oudere zwemmers is het nog verder aanpassen omdat er in een grote cirkel van twee
banen moet worden gezwommen en niet ingehaald kan worden. Maar, we kunnen wel
klagen over wat er niet kan, we zwemmen in ieder geval weer!
Per 1 juli zijn er weer een aantal versoepelingen aangekondigd. De exacte uitwerking is nog
niet helemaal bekend maar het lijkt er op dat wij weer ‘normaal’ kunnen gaan trainen.
Hiervoor moeten nog wel een aantal stappen worden genomen. Daarom handhaven wij
voorlopig de huidige trainingsindelingen tot aan de zomerstop en hopen we vanaf volgend
seizoen weer naar de reguliere trainingsindelingen terug te kunnen. De nieuwe
trainingsmatrix zullen wij voor de eerste trainingen naar jullie mailen.
Afmeldingen trainingen
Omdat het aantal trainingen nu beperkt zijn is het belangrijk dat je je afmeld als je niet kan
trainen. Voor de ruimte die dan vrijkomt kunnen wij andere zwemmers laten trainen.

Clubkampioenschappen
Het is leuk dat we weer kunnen trainen maar echt leuk wordt het pas als wij weer
wedstrijden kunnen zwemmen. Omdat nog onduidelijk is wanneer er wedstrijden kunnen
worden gezwommen hebben wij besloten een eigen wedstrijd te organiseren en wel
clubkampioenschappen! Hiermee hebben wij de wedstrijd in eigen hand en zijn er ook niet
een grote hoeveelheid zwemmers die wij in het bad kwijt moeten. Na wat peilingen bij
trainers, zwemmers, ouders en vrijwilligers bleek de beste tijdstip bij de start van het
nieuwe seizoen en als voorlopige datum is daar zondag 30 augustus uitgerold. De wedstrijd
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bevat 50 meter van elke slag (25 meter voor swimkickers) en er is een klassement waarbij
elke afstand (Fina) punten oplevert. De zwemmers met de meeste punten zijn
clubkampioen van hun leeftijdsklasse. Meer informatie in het eerste Waterspetje van het
seizoen!

Verandering wedstrijdkalender
In het laatste Waterspetje hadden wij al gemeld dat de KNZB veel dingen volgend seizoen
(weer) te gaan veranderen. Recent zijn de bepalingen van de verschillende wedstrijden
gepubliceerd en wederom zetten even de belangrijkste veranderingen op een rijtje:
• De competitie wordt uitgebreid met een vijfde wedstrijd. De laatste
wedstrijd zal veel estafettes bevatten. Poules worden nu regionaal
ingedeeld. Wij zwemmen dit jaar met EdVo en OEZA alle
wedstrijden in onze eigen thuisbad!
• De minioren clubmeet word verder uitgebreid naar drie rondes.
Tevens zal er naast een landelijke finale nu ook een regionale finale
worden gezwommen. De afstanden blijven wel pittig, dus het zal niet voor iedereen
geschikt zijn.
• Het minioren circuit blijft bestaan maar de challenges verdwijnen. Er worden ook
enkele nummers toegevoegd voor beginnende minioren, de swimkickers. Ook de
miniorenfinales blijven bestaan, die zullen provinciaal worden gezwommen. Er zullen
vier rondes zijn.
• Er komt (weer) een juniorencircuit voor junioren en jeugdzwemmers. Dit zullen vier
rondes zijn. Hier zitten weer zware afstanden tussen.
• De regiokampioenschappen worden provinciale kampioenschappen. In ons geval
zullen dus zowel de korte als lange baan kampioenschappen voor de clubs uit NoordHolland zijn. Dit is wel afhankelijk van wat de
Regiocommissie gaat doen. Het programma wordt nu
door de KNZB vastgesteld.
• Kwalificaties voor NJJK blijft via een 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. Junioren 1&2 worden gerangschikt
over gemiddeld 10 afstanden.
• Waarschijnlijk zullen er weer regionale
estafettekampioenschappen georganiseerd worden. De regionale zwemverenigingen
zijn ook aan het onderzoeken of er Swimkickwedstrijden kunnen worden
georganiseerd.
In de zomer komen een aantal verenigingen uit Noord-Holland bij elkaar om te kijken wat
er waar georganiseerd kan worden. Zeemacht zal zich opwerpen voor de organisatie van
enkele miniorenwedstrijden zodat onze jongste zwemmers ook lekker thuis kunnen
zwemmen. Natuurlijk organiseren wij ook weer onze eigen Juttercup wedstrijd en zullen
alle competitiewedstrijden in Den Helder plaats vinden. Het is natuurlijk mooi dat we veel
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thuiswedstrijden hebben maar daar hebben ook weer veel vrijwilligers voor nodig.
Daarvoor zullen wij een beroep op iedereen doen!
Alle bovenstaande gaat er wel allemaal vanuit dat 1.5 meter regel niet volledig meer
gehandhaafd hoeft te worden. Mocht dit wel zo zijn, dan zal het aantal zwemmers in het
bad gelimiteerd blijven en kunnen wij mogelijk niet al deze wedstrijden organiseren.
Uiteraard houden wij jullie op de hoogte van de ontwikkelingen.

Open Water zwemtrainingen
Als eerste activiteit van onze afdeling
werden er open water zwemtrainingen
georganiseerd. Op het moment dat bekend
werd dat er weer buiten mocht worden
gesport door de jeugd waren onze trainers er
als de kippen bij om iets te organiseren. Het
buitenbad van Aquacentrum was helaas niet
beschikbaar. Daarom werd het blik al snel
verlegd naar het open water. Een geschikte
locatie was nog wel even zoeken want het moest veilig zwemwater zijn maar ook op een
niet te drukke locatie. Die locatie werd gevonden bij Jachthaven Oude Veer bij Anna
Pauwlona. Op dit terrein wordt jaarlijks een open water wedstrijd gehouden, met makkelijk
toegangelijk, relatief ondiep water en een afgesloten terrein. De beheerders van de
Jachthaven werkte volledig mee met ons initiatief en na het schrijven van een protocol
konden alle papieren naar de Gemeente Hollands Kroon, waar de jachthaven ligt. En binnen
een dag was er toestemming! Zo konden wij op woensdag 20 mei de eerste open water
training houden.
Voor de minioren-junioren, was het eerst wel even wennen. De meeste hadden niet in
open water gezwommen en ook niet in een wetsuit. Maar na wat voorzichtig proberen
werd er al snel gezwommen tussen de pieren van de Jachthaven. Bij elke training wordt een
parcours uitgezet met boeien varierend tussen de 50 en 100 meter afstand. Daarbij leren
de zwemmers te navigeren in het water, boeien te ronden en naast elkaar te sprinten. Met
elke training gaat dit weer makkelijker en sneller! Het water varieert sterk in temperatuur:
zo is er gezwommen bij 16 graden, wat erg koud was, maar ook al bij 24 graden wat buiten
een heerlijke temperatuur is en je gewoon in badpak kan zwemmen. Nu zijn wij ook al twee
keer de haven uitgegaan en zijn we naar de overkant gezwommen, wat ruim 200 meter ver
is. Heel spannend de eerste keer want de kant is dan wel heel ver weg. Gelukkig is er altijd
de boot van de trainer in de buurt om de zwemmers te begeleiden. En het is wel vet stoer!
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Na de minioren gaan de oudere junioren en masters open water zwemmen. Dat zijn al veel
meer ervaren open water zwemmers en de afstanden zijn dan ook een stuk langer. Bij deze
groep wisselen wij af tussen zwemmen op het Oude Veer, waarbij de snelsten ruim 3
kilometer zwemmen, met parcours zwemmen rondom de Jachthaven. Dat parcours is weer
wat langer, ca. 150 meter, maar ook hier wordt er getraind op open water skills.

Al met al twee hele leuke groepen die nu aan het trainen zijn. Helaas zijn er dit seizoen
voorlopig nog geen open water wedstrijden maar hopelijk wel weer volgend jaar. Zou het
dan niet fantastisch zijn om met deze groep de wedstrijden door het land af te gaan?
Heb je nu je dit gelezen hebt ook zin om open water zwemmen te proberen? Dat kan! Een
wetsuit is handig maar als de watertemperatuur hoog is, zoal nu het geval, kan je ook in je
normale zwempak. Wel moet je voldoende conditie en snelheid hebben (minimaal 3 tot 4x
per week trainen) en natuurlijk tegen koud water kunnen. Vraag aan de trainers of jij dan
een keer kan meedoen. We gaan voorlopig tot 1 september elke woensdag trainen, ook in
de zomervakantie.

Nieuwsbrief MSV Zeemacht Wedstrijdzwemmen

Nieuwsbrief MSV Zeemacht Wedstrijdzwemmen

Nieuwsbrief MSV Zeemacht Wedstrijdzwemmen

Wedstrijdverslagen

Helaas geen wedstrijdverslagen!
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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
1 mei

Nikki Hofland

4 mei

Michael Bes

11 mei

Suzanne Mosch

12 mei

Valerie Bais

24 mei

Ceylin Heemskerk

03 juni

Giovanni Wolfgang

4 juni

Emil Fuchs

14 juni

Pascale Goed

13 juni

Danny van Geffen

26 juni

Talitha Holtjer

30 juni

Nienke Hofland

4 juli

Natasja Pranger

12 juli

Jaydon Coppoolse

27 juli

Lina Hani

28 juli

Reza de Vos

29 juli

Lucas Schipper

Deadline volgende Waterspetjes
30 juli 2020 (eerste van het seizoen)
27 augustus
Mededelingen, verslagen en leuke foto’s voor de nieuwsbrief sturen naar:
ellenstefan@quicknet.nl

