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November 2020 

Wedstrijdagenda 

Datum Wedstrijd Zwembad Bijzonderheden 

November    

1 november Minioren Circuit deel 2 Den Helder Afgelast 

1 november WZ&PC Limietwedstrijd Purmerend Afgelast 

8 november Nationale Zwemcompetitie, deel 2 Den Helder Afgelast 

15 november Minioren Club Meet deel 1 Zaandam ? 

21-22 november Regio Kampioenschappen kb? Hoofddorp? Afgelast 

28-29 november Regio Kampioenschappen kb? Hoofddorp? Afgelast 

    

December    

6 december ZV de Zaan limietwedstrijd Zaandam ? 

3-6 december ONK (lange baan) Rotterdam Afgelast 

10-13 december NJJK korte baan Eindhoven ? 

19 december Zuyderzee Masters Circuit Lelystad Afgelast 

26-27 december Orca’s Christmas Swim Leeuwarden ? 

 

 

Nieuwe leden 
Sem Passenier (minior 1) 

Vince Ellen (minior 4) 

We wensen jullie veel plezier en succes bij Zeemacht!   
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Nieuws 

Van het bestuur & technische commissie 
 
Mijmeringen van de voorzitter 
Mensen, wat zitten we in een raar jaar. Het lijkt ook allemaal alleen maar erger te worden. 
Toen in maart de eerste inteligente lockdown begon en we allemaal nog moesten 
bedenken hoe we bepaalde dingen gingen doen en we eindelijk weer eens tijd leken te 
hebben om een legpuzzel te maken, leek het nog een uitdaging. Zelf was ik de eerste twee 

weken thuis aan het werk omdat ik “de verschijnselen” had. Maar of 
ik het toen echt gehad heb? Geen idee. Een Corona teststraat was er 
toen nog niet. Na een paar dagen knapte ik op en vond dat ik wel 
weer richting werk kon. De scholen waren ondertussen gesloten 
maar de “die hards” van de studentenadministratie waren gewoon 

aan het werk. Ook kwam de mededeling van het ministerie van Onderwijs dat het Centraal 
Eindexamen niet doorging en dat leerlingen aan de hand van hun Schoolexamen cijfers 
konden slagen. Aangezien ik de examenadministratie verzorg voor de 
VAVO-studenten binnen het ROC, was dit voor mij even schakelen. 
Naast het houden van allerlei Corona protocollen kwamen daar ook de 
protocollen van het ministerie van Onderwijs bij en als klap op de 
vuurpijl, het administratiesysteem moest aangepast worden anders zouden er geen 
diploma’s en cijferlijsten uitkomen. Maar het is allemaal goed gekomen en we hebben vele 
gelukkige studenten met een VMBO-TL, HAVO of VWO diploma kunnen verblijden.  
 
Ondertussen kwamen daar ook de protocollen voor het zwemmen bij. Ik geef toe, ik heb 
daar (op het doorlezen na) weinig tot niks aan hoeven doen. Goh, wat was ik blij met Stefan 
en Ellen en de TC en alle andere trainers met hun flexibiliteit bij het geven van de trainingen 
in deze tijd. Ik heb ze een taart beloofd en echt, vandaag of morgen krijgen jullie die hoor. 
Mensen wat een werk verzetten jullie. Dus denk ik dat het maar een hele grote taart moet 
worden die we gaan consumeren als alles weer normaal is. De vraag is alleen: wanneer is 
dat? Mogen we nog blijven zwemmen want de wedstrijden zijn al geskipt voor de 
aankomende tijd. De 2e competitieronde, die we in ons thuisbad zouden houden met 

elektronische tijdwaarneming, is tot nader order uitgesteld. Maar heeft 
de KNZB gezegd: die moet wel ingehaald worden! Tuurlijk! Alleen: 
wanneer! 

 
Ook heb ik de afgelopen tijd veel werk gehad aan de vele vergaderingen en 
vergaderstukken. En niet via Skype of Teams maar gewoon fysiek met de 
afdelingvoorzitters en met de voorzitters van de “natte afdelingen”. Niet dat we veel bij 
elkaar zaten op anderhalve meter maar mijn mailbox thuis staat echt vol. Maar ja, op zich 
wel logisch want voor wie het nog niet gehoord heeft, op dit moment is er bij MSV 
Zeemacht geen Dagelijks bestuur. Alle functies zijn vacant en we zijn naarstig op zoek naar 
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mensen die een functie willen gaan bekleden. We hebben 
het dan over een voorzitter, penningmeester, een secretaris 
of gewoon een functie als algemeen bestuurslid. 
Toegegeven, de functie van voorzitter en penningmeester 
zijn functies die enige tijd vergen per week. Dus ik weet niet 
of er binnen onze afdeling mensen zijn met ambitie en tijd 
(of die mensen kennen die dit hebben) schroom niet en 

neem contact op met mij, ik verwijs wel door naar de juiste personen die er het één en 
ander over kunnen vertellen. En het lijkt allemaal misschien een beetje eng, dat is het niet 
hoor. We doen het samen want het spreekwoord is nog altijd: Samen staan we sterk!  
 
Het jaar schiet overigens al lekker op. Nog 2 maanden en dan doen 
we de deur van 2020 achter ons dicht en ik hoop oprecht dat 2021 
een geweldig en gezond jaar gaat worden zonder:  
- protocollen over hoeveel mensen er in een baan mogen en 

dat 18+ gewoon weer samen met 18- in één baan ligt 
- mondkapjes (alhoewel, sommige mensen knappen er enorm van op) 
- desinfectie apparaten (die vaak leeg zijn of enorm stinken) 
- winkelwagentjes die je niet eerst hoeft schoon te maken 
- persconferenties (vaak weet je al wat er gezegd gaat worden maar toch kijk je) 
- ouderen uurtjes in supermarkten  
- bouwcontainers in de straat (onze straat stond in augustus volgens mij op nummer 1 

qua aantal bakken in de straat in Nederland) 
- dichte restaurants en terrassen.  
- korte lontjes (ik zeur niet, ik hou met aan de maatregelen) 
 
Gewoon weer een normaal jaar! Laten we daar met z’n allen op hopen.  Blijf 
gezond!  
 
Bondscontributie 
Afgelopen maand werden we al opgeschrikt over het bedrag wat afgeschreven werd als 
contributie. Abusievelijk was in het systeem van de ledenadministratie terechtgekomen dat 
de bondscontributie ook geïnd moest worden. Dit was echter niet goed want in april van dit 
jaar is namelijk de bondscontributie van dit jaar geïnd. Echter is er toen, zoals afspraak, bij 
de leden boven de 12 de helft nog maar afgeschreven, te weten  € 26,15. Van de 
ledenadministratie heb ik bericht gekregen dat de 2e helft op 4 november wordt 
afgeschreven. Dus niet schrikken in november! 
Ervan uitgaande dat een ieder gedaan heeft wat er gevraagd werd (storneren en juiste 
bedrag storten) hopen wij dat het nu allemaal goed gaat. 
 
Corona regels 
Het coronavirus steekt weer overal de kop op, en langzaam loopt het ook op in Den Helder. 
Daarom een oproep aan al onze zwemmers om zich te houden aan de coronaregels die in 
onze protocol staan. Alleen hiermee kunnen wij voorkomen dat we weer terug naar af 
moeten en geen wedstrijden kunnen zwemmen of zelfs niet meer kunnen trainen.  
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Grote clubactie 
Ook Zeemacht doet weer mee aan de Grote Clubactie en die verloopt nu nog makkelijker! 
De verkoop van de loten van Grote Club Actie gaan namelijk online via onderstaande link: 
 
https://lot.clubactie.nl/lot/ 
 
Klik er op en type dan in de rubriek “zoek op club” Zeemacht in 
en vervolgens bij “ik koop een lot van” de voornaam van onze 
afdelingsvoorzitter, Gini. Op deze wijze kan men zien  dat 
wedstrijdzwemmen het lot verkocht heeft en is de opbrengst 
(80% van het aankoopbedrag) voor onze afdeling!! Een 
geweldige manier om geld te verzamelen en wij hopen dat al 
onze leden een lot aanschaffen! 
 

Van de trainers 

Competitiewedstrijden 
Wij hebben hopelijk in 2021 nog drie 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 17 januari, zondag 7 maart en 
zondag 18 april. 

 
Nederlands Record Bianca 
In Luxemburg knalde Bianca naar een nieuw Nederlands Masters record op de 800 meter 
vrije slag door haar persoonlijk record met maar liefst negentien seconden te verbeteren. 
Het oude Nederlands record stond op naam van Atie Pijtak (ZPC Amersfoort) en stamde nog 
uit 2007. Dit is het derde Nederlandse record die Bianca op haar naam heeft gezet. 
Gefeliciteerd! 

 
Toch bij een zwemwedstrijd zijn? 
Jullie zullen het wel gemerkt hebben bij de aanschrijvingen: bij vrijwel alle wedstrijden zijn 
geen toeschouwers toegestaan en wij zien dit ook niet zo snel gebeuren. Hoe zou je er toch 
bij kunnen zijn als wij hopelijk weer wedstrijden mogen zwemmen? Dat kan door vrijwilliger 
te worden bij onze thuiswedstrijden Mocht je interesse hebben, geef je dan snel op 
(wedstrijdzwemmen@zeemacht.nl) als je bij onze zwemwedstrijden aanwezig wil zijn! Wij 
zijn vooral op zoek naar mensen die willen helpen bij de op- en afbouw, het verzorgen van 
de livestream, toegangscontroles, toezichthouder en medaille-uitreikingen. 
  

https://lot.clubactie.nl/lot/
mailto:wedstrijdzwemmen@zeemacht.nl
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Wedstrijdverslagen 

 
 
Zwemcompetitie deel 1 in Heemskerk 
Voor de eerste ronde van de Nationale Zwemcompetitie van de KNZB moesten wij naar 
onbekend terrein in Heemskerk bij competitiepartner OEZA. Na de reorganisatie van het 
competitiezwemmen door de KNZB komt MSV Zeemacht dit seizoen uit in de A-klasse.  

De zwemmers moesten 
duidelijk wennen aan het 
kleine warme bad met 
verouderde startblokken 
wat het zwemmen van 
goede tijden zo goed als 
onmogelijk maakte. Ook 
het gebrek aan 
toeschouwers en verbod 
op aanmoedigingen 
zorgde voor een 
ongewone wedstrijd.  

Mede hierdoor werd de totale ploegscore helaas minder goed dan van tevoren gehoopt. 
Niettemin lijken wij af te steven op een plek onder aan de middenmoot, waarbij het veld in 
de middenmoot nog dicht op elkaar zit. 

Ondanks de 
lastige 
omstandigheden 
sneuvelde er 
toch een aantal 
persoonlijke 
records. Thijmen 
zwom vijf 
seconden van 
zijn 100 vlinder 
PR af, Christoph 
zwom 3 
seconden van 
zijn 100 wissel PR 
af en Femke haalde 3 seconden van haar PR op de 50 vlinder Andere PRs werden 

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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gezwommen door Bianca, Raphaella, Marco, Collin, Mike, Gijs, Emma, Ceylin, Pascale, Jip, 
Emil, Jelte, Lina en Hiba. 

De volgende ronde zou op 8 november in ons eigen bad zijn maar helaas gaat dat nu niet 
door. De eerstvolgende competitiewedstrijd is dan hopelijk  begin januari. 

 
 
DAW lange afstand circuit in Alkmaar 
Op een laat tijdstip werd in Alkmaar een lange afstand circuit wedstrijd gezwommen. Collin 
kwam aan de start voor een 1500 meter vrij en dat ging hem goed af: hij verbeterde zijn PR 
met 15 seconden en dook onder de 17 minuten. Emma zwom een zeer solide 800 meter vrij 
en kwam dicht in de buurt van de 10 minuten grens. Nikki had een zware 200 wissel maar 
zwom een tijd die even boven haar PR lag. 
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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


 
 

               Nieuwsbrief MSV Zeemacht Wedstrijdzwemmen 

  

 
Verjaardagskalender 
 
4 november Henk Knoll 

6 november Mike Kloth 

19 november Eric van Heezick 

22 november Jildou Boonstra 

22 november  Jelte Boonstra 

28 november Levy vd Berg 

 

Deadline volgende Waterspetjes 

26 november 

31 december 

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

ellenstefan@quicknet.nl 

mailto:ellenstefan@quicknet.nl

