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Januari 2021
Wedstrijdagenda
Datum
Wedstrijd
Januari & Februari
?
Learn2Race wedstrijden
?
Helderse Swim League 2
Maart
7 maart
13&14 maart
14 maart
14 maart
21 maart
26-28 maart

Nationale Zwemcompetitie
Jaargangwedstrijden
Junioren Circuit
Minioren Club meet
DAW limietwedstrijd
NJJK korte baan

Zwembad
Den Helder
Den Helder

Den Helder
Leiden
Alkmaar
Zaandam
Alkmaar
Eindhoven

Bijzonderheden
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Nieuws
Van het bestuur & technische commissie
Van het bestuur
Het jaar is nu toch echt bijna voorbij. En natuurlijk kunnen we er niet omheen dat het jaar
toch iets anders verlopen is dan dat een ieder verwacht had. Met trots konden we tegen
het zwembad zeggen dat we wedstrijden gingen organiseren in Den Helder en daar was het
zwembad heel blij mee, echter is er maar ééntje echt doorgegaan en dat zijn de
clubkampioenschappen. Gelukkig hebben we ook nog, op een zeer bijzondere manier, de
eerste competitiewedstrijd dit jaar gezwommen welke live te volgen was via de webcam.
Gelukkig konden we thuis ook meegenieten van de Helderse Swim League (HSL). Heerlijk
om de zwemmers weer hard te zien zwemmen. En er komt een vervolg op want Team Tess
wil toch echt wel revanche op Team Suuz. Hopelijk heeft die laatste de krachtlijm al
gevonden zodat ze de beker kan herstellen.
Maar dit jaar zijn er ook hele mooie dingen gebeurd en dan
hebben we het onder andere over de geweldige races van
Bianca op de Nederlandse Master Kampioenschappen in
Rotterdam. Maar liefst 3 Nederlandse Masterrecords zwom
zij uit de boeken en behaalde persoonlijks 4 x goud, 2 x zilver
en 3 x brons. Ook met het estafetteteam 4 x 50 meter
vrijeslag waar zij in zwom samen met Jet, Suzanne en Tessa
won zij goud en het estafetteteam 4 x 200 meter vrije slag behaalde met Annette i.p.v.
Bianca de eerste plaats. Begin oktober, toen het nog mocht, of moeten we zeggen toen het
weer mocht, zwom Bianca een 3 jaar oud Nederlands Masterrecord uit de boeken op de
800 meter vrijeslag in het 50 meter bad in Luxemburg. Verder hoogtepunten waren er in
Januari toen Emma werd verkozen tot Helders Sporttalent en in maart zwommen Chaya,
Romee en Nikki bij de Jaargangwedstrijden voor de beste Nederlandse minioren met een
paar mooie medailles voor Nikki.
Maar we mogen vooral trots zijn op onszelf dat we toch elke keer als we weer genadeloos
terug worden geworpen door het virus en niet mogen trainen of beperkt mogen trainen,
toch de kracht vinden om door te gaan en positief te blijven. En laten we dat vooral blijven.
Alhoewel het beter is als je negatief bent. Maar ja, we hebben goede hoop dat het in 2021
toch allemaal een beetje normaal weer gaat worden.
Vanuit het algemeen bestuur kan ik doorgeven dat er inmiddels de functie van secretaris is
opgevuld en wel door Ulrich Fuchs. Ulrich veel succes. Heb begrepen dat voor de functie
van penningmeester ook iemand is benaderd.
Iedereen de allerbeste wensen voor 2021! Laten we er een mooi jaar van maken!
Gini Mosch
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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 bijhoudt.
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@ziggo.nl.

Van de trainers
Wedstrijden
Zoals jullie gemerkt hebben is het sinds half oktober onmogelijk om
officiële wedstrijden te zwemmen. Omdat de vooruitzichten nog steeds
niet goed zijn heeft de KNZB al besloten om tot minimaal 1 maart geen
wedstrijden toe te staan. Dit betekent dat een hoop wedstrijden zullen
uitvallen waardoor het geen normaal zwemseizoen zal worden. Om deze
reden zal er bijvoorbeeld dit jaar geen promotie of degradatie uit de zwemcompetitie zijn.
Om toch het gat nog een beetje op te vullen waren wij, voor de laatste lockdown, druk
bezig met het organiseren van interne wedstrijdjes die tijdens de training plaatsvinden.
Helaas is dit ook nog niet zo eenvoudig omdat er strenge corona regels zijn omtrent het
maximum aantal mensen die in een zwembad aanwezig mogen zijn. En voor een wedstrijd
zijn er altijd meer mensen nodig dan normaal, zoals klokkers, officials, trainers en
vrijwilligers voor de livestream. Uiteraard gaan wij, zo gauw wij weer het zwembad in
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mogen, proberen alsnog dit voor elkaar te krijgen om toch nog een beetje het racegevoel te
houden. Voor de minioren zullen wij de Learn2Race wedstrijden proberen te organiseren
en voor de junioren/jeugd/senioren onder andere de Helderse Swim League wedstrijd.

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.
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

Sinterklaastraining
Op 5 december hadden wij het tweede deel van de Learn2Race gepland. De organisatie was
helemaal rond maar op het laatste moment bleek het zwembad bezwaar te hebben tegen
de aantallen zwemmers en begeleiding die er rond dat uur in het bad zijn. Dus hebben wij
als alternatief een Sinterklaastraining
gedaan! Eerst heen en weer over de
breedte van het bad zwemmen en daarna
een circuit gedraaid met poppen
opduiken en een loopmat. Daarna even
een pauze met wat drinken en een handje
kruidnoten. Toen lekker vrij spelen! Na
afloop kon iedereen uit de zak van
Sinterklaas nog een lekker chocoladereep
naar huis meenemen. Zo werd het een
beregezellige ochtend!
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Wedstrijdverslagen

Helderse Swim League
Op een van de laatste trainingen voor de lockdown organiseerde wij een trainingswedstrijd
voor de junioren, jeugd en senioren: de Helderse Swim League. Het concept was
gekopieerd van de International Swim League waar wedstrijden in teamverband worden
gezwommen en de positie in de race belangrijker is dan de tijd die je zwemt. Team Suuz
nam het op tegen Team Tess en beide captains
hadden het al in de week voor de wedstrijd
erg druk met de teamopstelling. Pas op de
ochtend van de wedstrijd hoorde iedereen wat
ze moesten zwemmen. Naast estafettes en 50
en 100 meter afstanden waren er ook wat
bijzondere afstanden: een dobbelsteen
estafette waarbij na elke wissel werd
gedobbeld welke slag moest worden
gezwommen. Ook werd er een 100 meter
wisselslag gezwommen maar dan in de
estafettevolgorde. Als klapstuk werden er skins
gezwommen: vier zwemmers zwemmen 50
meter races binnen 2 minuten van elkaar
waarbij na elke race de langzaamste afvalt. Dat
was best pittig!
Voor elke nummer en estafette waren er
punten te verdienen en het werd een
spannende wedstrijd. Voor de afsluitende skins
was het verschil maar 2 punten: 92 om 90!
Maar Team Suuz sloeg toe tijdens de skins en
won daarmee de wisselbeker met de grote oren. Niet getreurd voor de verliezers, voor
iedereen was er nog wat kerstchocola toe. Iedereen leek blij eindelijk weer te kunnen racen
dus de plannen worden al gesmeed om, wanneer wij weer in het bad kunnen, deze
wedstrijd nog eens te herhalen. Benieuwd welk team er dan met de wisselbeker er vandoor
gaat!
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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
5 januari Kyra Wesemann
5 januari Erwin van Boheemen
6 janauri Jet Kleine
10 januari Thijmen van Boheemen
16 januari Nami vd Ruit
20 janauri Boyd Wijkman
22 janauri Basma Essataa

Deadline volgende Waterspetjes
28 januari
Mededelingen, verslagen en leuke foto’s voor de nieuwsbrief sturen naar:
ellenstefan@quicknet.nl

