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December 2020 

Wedstrijdagenda 

Datum Wedstrijd Zwembad Bijzonderheden 

December    

6 december ZV de Zaan limietwedstrijd Zaandam Afgelast 

3-6 december ONK (lange baan) Rotterdam Afgelast 

5 december Learn2Race Den Helder Aanschrijving verstuurd 

10-13 december NJJK korte baan Eindhoven Uitgesteld 

19 december Zuyderzee Masters Circuit Lelystad Afgelast 

12 december Helderse Swim League Den Helder Aanschrijving verstuurd 

26-27 december Orca’s Christmas Swim Leeuwarden Afgelast 

    

Januari    

9 januari Zuyderzee Masters Circuit Zwolle Afgelast 

17 januari Nationale Zwemcompetitie, deel 3 Volendam  

24 januari Minioren Clubmeet deel 2 Zaandam  

24 januari DAW limietwedstrijd lange afstand Alkmaar  
31 januari DAW limietwedstrijd Alkmaar  

27-31 januari NJJK korte baan Eindhoven  

28-31 januari ONMK korte baan (Masters)  Afgelast 
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Nieuws 

Van het bestuur & technische commissie 
 
Nieuwe leden gezocht voor de technische commissie 
Voor volgend seizoen zijn wij op zoek naar nieuwe leden voor de technische commissie. Nu 
vraagt u misschien zich af: wat doet een technische commissie, of in het kort TC? De TC 
verzorgt alle inschrijvingen van onze leden bij zwemwedstrijden. Per wedstrijd is er een TC 
lid die, in overleg met de trainers, de zwemmers aanschrijft en afmeldingen bijhoud. Verder 
schrijft de TC de officials aan die bij de wedstrijd functioneren. De TC lid schrijft dan de 
zwemmers en officials in bij de organisatie van de zwemwedstrijd en verzorgt verder 
communicatie met de organisatie. Voor de aan- en inschrijvingen gebruiken wij Team 
Manager software. Gemiddeld neemt dit ca. 
3 uur per wedstrijd in beslag.  
Verder helpt de TC in zijn geheel bij de 
organisatie van thuiswedstrijden. De TC 
ontvangt de inschrijvingen van de 
verschillende clubs, regelt de officials en het 
programma. Tijdens de wedstrijd verwerken 
zij de uitslagen middels Meet Manager 
software. Per thuiswedstrijd zal de voorbereiding ca 4-5 uur kosten en natuurlijk de 
wedstrijd zelf die ca. 4-5 uur in beslag neemt. Omdat er meerdere TC leden zijn, kunnen 
deze werkzaamheden in onderling overleg verspreid worden over het seizoen en vrijwel 
allemaal thuis worden gedaan. 
Werk je nauwkeurig en kan je goed met mailtjes en eenvoudige software overweg, laat het 
ons zo snel mogelijk weten! Uiteraard word je goed ingewerkt in de procedures en software 
en is er ondersteuning van andere TC leden en trainers. Geïnteresseerd of nieuwsgierig? 
Mail dan naar tcmsvzeemacht@quicknet.nl.  
 
Corona regels 
Het coronavirus woedt nog volop, ook 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.  
 
 

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 

mailto:tcmsvzeemacht@quicknet.nl
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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. 

 
Zwemtassen in de webshop 
Wij hebben vernomen via SportEmotion dat er een toenemende vraag is naar zwemtassen 
van MSV-Zeemacht. Na overleg met SportEmotion hebben wij besloten om in onze 
webshop nu ook rugtassen toe te voegen. Ze kunnen besteld 

worden in onderstaande kleuren. Het 
logo van MSV-Zeemacht zal op de flap 
afgedrukt worden. Tevens is het mogelijk 
om je naam te laten bedrukken. Dit moet 
via het kopje initialen. Dit werkt 
hetzelfde als bij de clubkleding. De 
tassen zullen aangeboden worden voor 
€53,96 in de webshop.  

 
Wie weet een leuk cadeautje voor de komende feestdagen!  

 

Weet je niet meer hoe je bij de webshop komt? Kijk naar onze webpagina onder 
clubkleding: www.zeemacht.nl/afdelingen/wedstrijdzwemmen/clubkleding/ 
Je krijgt ook maar liefst 15% korting bij bestellingen bij SportEmotion als je onze clubcode 
gebruikt. En vergeet niet: bij officiële wedstrijden is het verplicht om in ieder geval de 
clubshirt en clubbroekje aan te hebben. 
 
Groetjes 
Tessa & Suzanne Mosch 
Kledingcommissie MSV-Zeemacht 

 
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? 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.  
  

http://www.zeemacht.nl/afdelingen/wedstrijdzwemmen/clubkleding/
mailto:wedstrijdzwemmen@zeemacht.nl
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Wedstrijdverslagen 

 
 

Helaas geen wedstrijdverslagen want geen wedstrijden! 

Volgende keer zijn er weer verslagen. 
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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 
 
9 december Twan Rozie 

8 december Frederique Bais 

12 december Christoph Smit 

15 december Ids Boonstra 

24 december Mees Minneboo  

31 december Bianca Groot 

 

Deadline volgende Waterspetjes 

31 december 

28 januari 

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

ellenstefan@quicknet.nl 

mailto:ellenstefan@quicknet.nl

