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September 2020 

Wedstrijdagenda 

Datum Wedstrijd Zwembad Bijzonderheden 

September    

19 september Learn2Race deel 1 Den Helder Geen publiek 

20 september Junioren Circuit deel 1 Purmerend  

27 september Minioren Circuit, deel 1 Den Helder?  

27 september DAW limietwedstrijd Alkmaar  

    

Oktober    

4 oktober Nationale Zwemcompetitie, deel 1 Heemskerk Geen publiek 

11 oktober DAW LAC wedstrijd Alkmaar  

18 oktober MSV Zeemacht Juttercup Den Helder Zeer beperkt publiek 

24 oktober Zuyderzee Masters Circuit Emmeloord Afgelast 

25 oktober Junioren Circuit, deel 2 Purmerend  

    

 

 

Nieuwe leden 
Jordi de Nijs (masters) 

We wensen je veel plezier en succes bij Zeemacht!   
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Nieuws 

Van het bestuur & technische commissie 
 
Een nieuw seizoen, een nieuw…? 
 

… Wat bedoelt ze daar nou weer mee met die puntjes en vraagteken. 
Dat ga ik zo wel even toelichten. Eerst maar even hebben over het 
zwemmen. Tja, we zijn natuurlijk alweer begonnen met de trainingen en 
we houden ons zo goed mogelijk aan alle regeltjes die ons binnen het 
zwembad worden opgelegd. En dat dat af en toe moeilijk is begrijp ik 
volkomen. Zelf zit ik daar op mijn werk ook mee. Maar er wordt 

gezwommen en de allereerste wedstrijd van het seizoen komt er al aan. De 
clubkampioenschappen. Spannend hoor.  
 
Enfin, laat ik nu eerst maar even die puntjes en het vraagteken gaan uitleggen.  
Die staan voor bestuur. Zowel het hoofdbestuur van onze vereniging als het 
afdelingsbestuur is naarstig opzoek naar enthousiaste mensen die plaats zouden willen 
nemen.  
Vooral het hoofdbestuur heeft zeer dringend mensen 
nodig. Volgende week dinsdag 1 september is de 
Algemene ledenvergadering en daar zal het huidige 
(ad-interim) bestuur aangeven dat zij niet verder gaan 
in de functie die ze nu bekleden. Ik moet toegeven dat 
ik wel wist dat er aanvulling moest komen voor het 
bestuur maar dat ze allemaal niet meer verder gaan 
was voor mij ook een totale verrassing. Dit komt onder 
andere door het vele intensieve werk en de weinige 
mensen die beschikbaar zijn. De beslissing was voor alle bestuursleden erg moeilijk omdat 
ze allemaal een hart voor de vereniging hebben. Hoe het allemaal verder gaat hoop ik 
volgende week dinsdag te horen.  
Maar mocht er iemand zijn die zich geroepen voelt of interesse heeft: op de site van MSV 
Zeemacht staat in het Huishoudelijk reglement een beknopte beschrijving van de diverse 
taken per functie. Het is ook mogelijk om een taak te delen.  
 
Het afdelingsbestuur, bestaande uit ondergetekende en echtgenoot, heeft al eerde 
aangegeven om te willen stoppen. En aan onze hengels hingen dan ook 2 vissen. Echter 
door persoonlijke omstandigheden in de privésfeer bij ons en laten we vooral Corona even 
niet vergeten, is het er niet van gekomen om daadwerkelijk de vissen binnen te halen. Dus 
gooien we het hengeltje maar weer uit. Alhoewel, die ene vis nadat hij in het haakje had 
gebeten, nog niet door mij benaderd is. Hoop ik dat deze na een jaar spartelen nog steeds 
interesse heeft. Maar ik zal daar zelf persoonlijk achteraan gaan.  
 
Zo, dat waren de puntjes. Dan nu gewoon even overgaan tot leuke dingen. 
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Wij, het afdelingsbestuur wedstrijdzwemmen, beter 
bekend als Jos en Gini, willen via dit Waterspetje een 
ieder bedanken voor al het werk wat jullie hebben gehad 
en nog steeds hebben om het zwemmen door te laten 
gaan. Wat een kanjers zijn jullie! Wij zijn echt bijzonder 
trots dat wij zulke super vrijwilligers in onze afdeling 
hebben.  
 
Jullie verdienen gewoon even een extra bedankje.  
 
Gini Mosch 
. 
 

Van de trainers 

Afmelden trainingen 
Nu het seizoen weer begonnen is, willen wij iedereen weer vragen op tijd 
af te melden voor trainingen, via de trainers of via 
wedstrijdzwemmen@zeemacht.nl. Indien het om blessures gaat is dit 
belangrijk omdat dan eventueel trainingen kunnen worden aangepast. 
Verder is het belangrijk in deze tijden te weten of je afzegt vanwege 
verkoudheid- of griepverschijnselen. Uiteraard kan je dan pas weer op een training 
verschijnen als je je hebt laten testen en een negatieve testuitslag hebt. 
 
Competitiewedstrijden 
Dit jaar zijn er vijf competitiewedstrijden. Deze wedstrijden zijn verplicht om te zwemmen 
als je wordt aangeschreven. Bij deze wedstrijden tellen de snelste tijden van elke 
leeftijdscategorie en dus is het belangrijk dat iedereen meedoet. Zet daarom nu alvast de 
volgende datums in je agenda: zondag 4 oktober, zondag 9 november, zondag 17 januari, 
zondag 7 maart en zondag 18 april. 

 
Thuiswedstrijden 
Ook dit seizoen willen wij weer een aantal thuiswedstrijden organiseren. Vanwege de 
corona-regels is er een speciaal protocol voor deze thuiswedstrijden en zijn er enkele 
belangrijke aanpassingen. Dit protocol wordt binnenkort gestuurd bij de eerste 
thuiswedstrijd.  
Voor deze wedstrijden zijn wij zoals altijd op 
zoek naar vrijwilligers die meehelpen met de 
wedstrijd. Als bonus geld dat vrijwilligers altijd 
toegang hebben tot de wedstrijd. Door de 
corona-regels zijn namelijk bij een aantal 
wedstrijden geen publiek toegestaan of een 
zeer beperkte hoeveelheid. Als vrijwilliger zal 
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je niet dat probleem hebben! Wij zoeken  vrijwilligers voor de volgende taken: 
- Op- en afbouw van het zwembad. Voor de wedstrijd moet het zwembad worden 

leeggemaakt, looproutes worden uitgelegd, wedstrijdlijnen ingelegd en 
rugslagvlaggen worden opgehangen. Na afloop wordt alles opgeruimd.  

- Elektronische tijdwaarneming. We gaan meer met elektronische tijdwaarneming 
werken. Ben je handig met software, computers en kabeltjes dan wordt je 
geïnstrueerd in het opbouwen en bedienen van de elektronische tijdwaarneming. 

- Corona-toezicht. Bij de entree’s van het zwembad controleer je dat alleen 
geregistreerde zwemmers, jury en publiek binnenkomen.  

 
Geef je snel op (wedstrijdzwemmen@zeemacht.nl) als je altijd bij onze zwemwedstrijden 
aanwezig wil zijn!  
 

Officials gezocht 
Naast vrijwilliger bij thuiswedstrijden is er nog een manier om bij een (uit-)wedstrijd 
aanwezig te zijn, namelijk als official! Voor 
alle wedstrijden zijn wij verplicht een 
aantal officials te leveren. Als official heb 
je natuurlijk de beste plek om de wedstrijd 
te zien. Ook dit jaar zal er waarschijnlijk in 
oktober weer een cursus tijdwaarnemer 
zijn. In vier avonden leer je hoe je moet 
klokken bij wedstrijden en wat de 
zwemregels zijn. Veel ouders zijn je al vooraf gegaan en je kan ze allemaal vragen hoe 
ontzettend leuk het is om dit te doen. Is het moeilijk? Welnee! 
 
Bij veel zwemwedstrijden zal er geen publiek worden toegestaan. Official worden is dus DE 
manier om er toch bij te kunnen zijn! Ben je geïnteresseerd, geef je dan op via 
wedstrijdzwemmen@zeemacht.nl. 
 

Livetiming 
Een van onze nieuwe dingen dit seizoen is livetiming. Hiermee kan je op onze website de 
resultaten van elke race vrijwel direct na afloop terugzien. Hiermee kan iedereen thuis die 
niet bij de wedstrijd kan zijn toch er nog een beetje bij zijn. Onze livetiming vind je op: 
https://www.zeemacht.nl/afdelingen/wedstrijdzwemmen/livetiming/ 
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Eerste droogtraining 
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Wedstrijdverslagen 

 
 
Nog steeds geen wedstrijdverslagen maar in het volgende Waterspetje 

zijn ze er weer! 
   

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


 
 

               Nieuwsbrief MSV Zeemacht Wedstrijdzwemmen 

 

 
 
  

 

 

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 september Nicole Nelissen 

8 september Romée Smit 

15 september Jenna Stikvoort 

23 september Liam Wesemann 

 

Deadline volgende Waterspetjes 

1 oktober 

29 oktober 

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

ellenstefan@quicknet.nl 
 

mailto:ellenstefan@quicknet.nl

