
 
 

               Nieuwsbrief MSV Zeemacht Wedstrijdzwemmen 

Oktober 2020 

Wedstrijdagenda 

Datum Wedstrijd Zwembad Bijzonderheden 

Oktober    

4 oktober Nationale Zwemcompetitie, deel 1 Heemskerk Geen publiek 

11 oktober DAW LAC wedstrijd Alkmaar Geen publiek 

18 oktober MSV Zeemacht Juttercup Den Helder Geen publiek 

25 oktober Junioren Circuit, deel 2 Purmerend Geen publiek 

    

November    

1 november Minioren Circuit deel 2 Den Helder  

1 november WZ&PC Limietwedstrijd Purmerend Geen publiek 

8 november Nationale Zwemcompetitie, deel 2 Den Helder Geen publiek 

15 november Minioren Club Meet deel 1 Zaandam  

21-22 november Regio Kampioenschappen kb? Hoofddorp?  

28-29 november Regio Kampioenschappen kb? Hoofddorp?  

 

 

Nieuwe leden 
Yfke Boonstra (minior 1) 

Ritsert Boonstra (masters) 

We wensen jullie veel plezier en succes bij Zeemacht!   
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Nieuws 

Van het bestuur & technische commissie 
 
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. In ieder 
geval mogen er voor de komende drie weken geen toeschouwers op de tribune, en helaas 
ook niet bij onze eigen Juttercup. 
 
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 
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. 

https://lot.clubactie.nl/lot/
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KNZB Prestatiemedailles 
Elke seizoen reikt de KNZB aan de 10 snelste zwemmers van 
Nederland per leeftijdscategorie een prestatiemedaille uit. Dit 
keer wonnen Emma, Collin en Nikki een KNZB 
prestatiemedaille, een fantastische prestatie! Een mooie 
opsteker zo aan het begin van het nieuwe seizoen. 
 

 
Toch bij een zwemwedstrijd zijn? 
Jullie zullen het wel gemerkt hebben bij de eerste aanschrijvingen: bij vrijwel alle 
wedstrijden zijn geen toeschouwers toegestaan. Hoe zou je er toch bij kunnen zijn? Dat kan 
door vrijwilliger te worden bij onze thuiswedstrijden of door official te worden. 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. 
 
We gaan wel proberen zoveel mogelijk wedstrijden te livestreamen. Volg hiervoor onze 
YouTube kanaal: https://www.youtube.com/channel/UC2VJsslVYZQp5cPXguvzX5Q. 
We gaan proberen om de competitiewedstrijden, de Juttercup, minioren ciruit en 
Learn2Racee wedstrijden te livestreamen. 
 

  

mailto:wedstrijdzwemmen@zeemacht.nl
https://www.youtube.com/channel/UC2VJsslVYZQp5cPXguvzX5Q
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Clubkampioenschappen 
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Wedstrijdverslagen 

 
 
Clubkampioenschappen in Den Helder 
Eindelijk, na een half jaar wachten, hadden wij weer een zwemwedstrijd! En wel voor het 
eerst de clubkampioenschappen in ons eigen bad. En wat hadden wij dit toch gemist…In 
ieder geval hadden de zwemmers er ontzettend zin in want er werd heel hard gezwommen 
ondanks dat we nog maar een paar weken aan het trainen zijn. Ryan, Levi, Anna-Sophie en 
Inoa maakte hun debuut bij een grote wedstrijd en dat deden ze fantastisch! Voor het eerst 
in het grote bad, met officials en ouders op de tribune: heel spannend allemaal. Bij deze 
swimkickers werden Ryan en Sophie clubkampioenen. 

Ook de minioren stonden allemaal op scherp. Bij de 
jongens minioren 4 en later werd Emil clubkampioen en 
hij zwom dikke PRs op al zijn drie de afstanden, Ook Ids 
zwom een dikke PR op de 50 school en Giovanni een 
dikke PR op de 50 rug. Bij de meisjes minioren 4 werd 
Romee clubkampioen en zijn zwom ook drie PRs. Ook 
Hiba (2 PRs), Inge (50 school PR), Lina (3 PRs), Nami (3 
PRs) en Anne (50 school PR) zwommen heel hard! Bij de 
jongens minioren 6 en ouder werd Jelte clubkampioen en 
ook hij liet 3 PRs noteren. Bij de meisjes minioren 5 & 
junioren 1 werd Nikki clubkampioen en ook zij zwom 3 
PRs. Ook in deze categorie werd hard gezwommen door Pascale (4 PRs), Jildau (50 vrij PR), 
Chaya (2PRs), Ceylin (3 PRs), Talitha (4 PRs). Debutant Jenna liet zich meteen zien met 
snelle tijden op al haar afstanden. 

Bij de jongens junioren 2 werd Mike clubkampioen 
en ook hij zwom 3 PRs. Thijmen was goed voor 4 PR, 
Erik voor 2 PRs, Danny voor 4 PRs, Christoph voor 3 
PRs en Lucas zwom 2 PRs. Bij de meiden junioren 2 
t/m 4 won Emma het clubkampioenschap en zwom 
twee PRs. PRs waren ook voor Frederique (4), 
Femke (4 PRs) en Nicole (2 PRs). De jongens 
junioren 3&4 leverde een spannende duel op tussen 
Jip en Collin, nipt gewonnen door de laatste. Collin 
zwom hierbij 3 PRs en Jip 4 PRs. Bij de jeugd 1&2 

meisjes was het clubkampioenschap weggelegd voor Raphaella en zij zwom een PR op de 
50 rug. Bij de jeugd 1&2 jongens won Mees het clubkampioenschap en zwom 3 PRs terwijl 

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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Marco 4 PRs zwom. Bij de senioren dames werd Suzanne clubkampioen, en waren er PRs 
voor Bianca (3) en Nienke. Bij de heren won Jordi het clubkampioenschap en kon Peter een 
PR noteren op de 50 vrij.  

Na afloop van de wedstrijd heeft iedereen nog een lekker stukje taart gegeten terwijl er 
gewacht werd op de medaille uitreiking. Al met al een zeer geslaagde wedstrijd die smaakt 
naar meer! 

Junioren-Jeugd Circuit in Purmerend 
In Purmerend was de eerste officiële wedstrijd van het seizoen, het Junioren-Jeugd Circuit 
deel 1. Door de coronamaatregelen was het een wedstrijd die anders was dan anders: geen 
publiek, geen aanmoedigingen en regels waar zwemmers en trainers zich aan moesten 
houden. Maar wat wel bleef waren de races, ook al was het voor iedereen weer wennen nu 
de afstanden weer langer worden. Toch vielen er al weer veel persoonlijke records te 

noteren. Frederique zwom 4 PRs op drie afstanden en 
Thijmen slaagde er in zelfs 6 PRs te zwemmen op zijn 
drie afstanden met forse verbeteringen op de 200 vrij 
en 200 wissel. Jildau wist er ook drie PRs uit te slepen en 
liefst 8 seconden van haar 100 vrij PR af te halen. Jip 
zwom 4 PRs en haalde bijna een seconde van zijn 50 vrij 
PR af. Danny was ook op dreef met 5 PRs op drie 
afstanden en Pascale zwom 4 PRs en verbeterde daarbij 
haar 100 vrij PR met bijna 4 seconden. Ceylin, Emma 
Marsman en Mike zwommen allen 2 PRs en Femke 

haalde uit met 4 PRs. Lucas behaalde 4 PRs en Marco 2 PRs. Tenslotte zwommen Liam, 
Christoph,  Emma Riemers en Collin allen een PR. 

 
Minioren Circuit in Krommenie 
Onder leiding van trainster Nienke kwamen negen minioren in actie bij het minioren circuit 
in Krommenie. Veel van onze minioren moesten voor het eerst een (lange) afstand 
zwemmen, dus dat was beste wel spannend! Zo zwommen Jelte en Hiba voor het eerste 
een 400 vrij en Giovanni een 100 vrij en 100 school. Maar er waren ook zwemmers die al 
eerder afstanden hadden gezwommen en dus mooi aan hun PRs konden werken. In totaal 
werden er 11 nieuwe PRs gezwommen. Ids verbeterde zijn PR op de 50 rug (-5 sec), en Jelte 

op de 100 vrij (-4 sec), 50 rug (-1 sec), 100 rug (-9 sec), 50 
school (-1 sec) en 100 school (-4 sec). Inge haalde 2 
seconden van haar 50 school PR af en Hiba 4 seconden 
van haar 100 school PR. Lina behaalde PRs op de 100 rug 
(-8 sec) en 50 school (-0.2 sec) en Nami zwom een PR op 
de 100 rug (-1 sec). Na afloop werden de klassementen 
opgemaakt en bleken er medailles te zijn voor Inge, Inoa, 
Anna-Sophie en Hiba. Een mooi resultaat voor onze 
zwemmers! Het volgende deel is in onze eigen thuisbad 
dus we rekenen weer op mooie prestaties.  
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DAW limietwedstrijd in Alkmaar 
Onder leiding van Luc, Richard en Stefan kwamen een twintigtal junioren, jeugd en senioren 
in actie bij de eerste limietwedstrijd in Alkmaar. Ook hier geen publiek en een rustige 
atmosfeer, maar dat weerhield onze zwemmers niet om toch al snel te zwemmen want er 
werden ruim 25 PRs gezwommen. Marco dook voor het eerst onder de minuut op de 100 
vrij en Thijmen zwom voor het eerst een 200 vlinder. PRs waren er voor Frederique op de 
100 school, Thijmen op de 100 vrij en 50 rug, Chaya op de 50 rug en Jip op de 100 vlinder. 
Pascal behaalde een PR op de 50 vrij en Ceylin zwom 
PRs op de 50 vrij en 50 rug. Nikki zwom een dikke PR 
op de 200 vrij, Mike op de 100 rug en 100 school en 
Emma op de 50 rug en 200 rug. Mees zwom voor het 
eerst een 25’er op de 50 vrij en behaalde PRs op de 
100 vrij en 100 wissel. Femke had PRs op de 100 en 
200 rug en Collin op de 200 rug. 
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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
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Verjaardagskalender 
 
1 oktober  Tijs Leek 

16 oktober  Marco v/d Wulp 

21 oktober  Marianne Maerschalk 

23 oktober  Inge Brugman 

25 oktober  Hiba Essataa 

25 oktober  Jordi de Nijs 

28 oktober  Tessa Mosch 

29 oktober  Raphaella Nelissen 

 

Deadline volgende Waterspetjes 

29 oktober 

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

ellenstefan@quicknet.nl 

mailto:ellenstefan@quicknet.nl

