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Februari-Augustus 2021
Wedstrijdagenda
Datum
Juni
23 juni

Wedstrijd

Zwembad

Learn2Race

Den Helder

Juli
3 juli
11 juli
17 juli

Helderse Swim League
Top daagt uit wedstrijd
Laatste zwemtraining

Den Helder
Purmerend
Den Helder

Augustus
21 augustus

Eerste zwemtraining

Den Helder

Bijzonderheden

Uitnodiging verstuurd

Nieuwsbrief MSV Zeemacht Wedstrijdzwemmen

Nieuws
Van het bestuur & technische commissie
Laatste zwemtraining en eerste van het nieuwe seizoen
De laatste zwemtraining is op zaterdag 17 juli. In de week er voorafgaand zal er geen
vroege ochtendtraining meer zijn op dinsdag 13 juli en donderdag 15 juli. We beginnen
weer op zaterdag 21 augustus. Voor die tijd zullen jullie de nieuwe trainingsmatrix
ontvangen met de indelingen voor de trainingen van het nieuwe seizoen.
Alleen samen krijgen we…
Ja, deze woorden hebben we eigenlijk wel genoeg gehoord het afgelopen jaar. Wie had
toch kunnen bedenken dat we meer dan een jaar bezig zouden zijn
om het onder controle te krijgen. En we zijn er nog niet! Het begint
allemaal wel weer een beetje op het oude te lijken maar aan alle
kanten moeten we nog goed opletten en ons aan de regels houden.
Toen we het afgelopen seizoen begonnen in augustus met de
clubkampioenschappen en in oktober onze eerste competitiewedstrijd gezwommen
hadden, welke voor de thuisblijvers prima te volgen was, bedachten we niet dat die
wedstrijd ook de laatste competitiewedstrijd van het seizoen was. Bianca zwom een week
later nog een Nationaal Masterrecord in Luxemburg op de 800 meter en Collin, Emma en
Nikki zwommen in Alkmaar nog een wedstrijd in het Lange Afstanden Circuit. En toen werd
het stil. Geen wedstrijden, geen training. Toen toch weer wel even trainen, maar dat was
van korte duur. Gelukkig kon er nog wel een HSL georganiseerd worden. En toen, halleluja,
het buitenbad ging open en kon er gezwommen worden. Als één van de weinige plaatsen in
Nederland. Dat bleef niet onopgemerkt en van heinde en verre kwamen mensen naar Den
Helder. Ook het NOS jeugdjournaal kwam langs en daar zagen we een mooie reportage met
Christoph en Romée. Goh, ik kan me het telefoontje nog wel herinneren. “Hallo, u spreekt
met het Jeugdjournaal, we willen een reportage maken van het
zwemmen in Den Helder voor de jeugd”. “Dat is mooi”, zei ik. En ging
snel wat regelen met Stefan. Het was helemaal spannend om naar
jaren weer naar het Jeugdjournaal te kijken. Enne… ik was niet de
enigste die trots was.
Ook kreeg ik te horen dat het mogelijk was om voor de club uren te
reserveren om te trainen in het buitenbad. Even een mailtje richting
zwembad en jawel hoor, geen probleem. En zo kon er toch nog getraind worden. Maar we
werden pas echt blij toen we weer “echt” mochten trainen. Gewoon alle
uren weer in het water binnen. Wel met de nodige afspraken en een
aantal beperkingen maar het gaat de goede kant op. Tot en met 17 juli
kunnen we gewoon lekker trainen. Ondergetekende en manlief gaan dan
op vakantie. Wel in eigen land en niet naar ons geliefde Frankrijk, daar
hebben we een goede reden voor waar ik hier niet te veel zal over
uitweiden.
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Wel is het zo dat wij toch echt willen, nee dat zeg ik verkeerd, dat wij gaan stoppen met
onze functies van voorzitter en penningmeester. Dat willen al een jaar of twee en dat
hebben we ook aangegeven in eerdere Waterspetjes maar we merken dat er niet echt veel,
zeg maar geen, enthousiasme is bij onze leden om de stokjes over te nemen.
Dat is ook te zien bij het hoofdbestuur wat we eigenlijk niet hebben. De vacatures die daar
zijn, zijn nog steeds niet opgevuld en wij hebben begrepen dat het gaat om een landelijk
probleem. De bestuurders zijn ver te zoeken. Maar er moeten toch wel mensen zijn binnen
onze afdeling die denken: “tja, waarom eigenlijk niet?” of “wat houdt de functie eigenlijk
in?” Want vaak weet men niet wat er eigenlijk verwacht wordt van een afdelingsbestuur.
Misschien wel iets om over na te denken in de zomervakantie.
Nu nog even lekker trainen. Er wordt nog een Learn to Race georganiseerd op 26 juni en op
3 juli een HSL. Heb begrepen dat coach Suuz, die de vorige keer met haar zwemmers de cup
had gewonnen, druk bezig is om de beker te repareren. Ook wordt er nog een wedstrijd
georganiseerd in Purmerend op 11 juli. Ik wil jullie daar allemaal succes voor wensen!
Fijne zomer!
Groet Gini Mosch

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
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en is er ondersteuning van andere TC leden en trainers. Geïnteresseerd of nieuwsgierig?
Mail dan naar tcmsvzeemacht@ziggo.nl.

Van de trainers
Seizoen 2021-2022
Wij zijn al weer begonnen met de eerste voorbereidingen voor het
nieuwe zwemseizoen. De KNZB heeft besloten om wederom een aantal
veranderingen door te voeren en wij zetten de belangrijkste hieronder op
een rijtje:
- De leeftijdscategorie voor meisjes wordt aangepast. Er komt een categorie minioren
6 bij waardoor de leeftijdscategorieën voor meisjes helemaal identiek aan die van de
jongens worden. Dit betekent dat zwemmers met geboortejaar 2010 volgend seizoen
minior 6 worden. Alle junioren en jeugd meisjes blijven dan in dezelfde
leeftijdscategorie zwemmen. Was je dus bijvoorbeeld jeugd 1 zwemmer, dan blijf je
dat volgend jaar. Jongens gaan wel gewoon door naar hun nieuwe leeftijdscategorie.
- De minioren clubmeets worden uitgebreid naar vier rondes en een provinciale finale.
Deze clubmeets worden in de eerste helft van het seizoen gezwommen. In de tweede
helft van het seizoen worden vier rondes van de minioren circuits gezwommen met
ook een provinciale finale.
- Voor de junioren en jeugdzwemmers organiseert de KNZB geen aparte circuits meer.
Verenigingen moeten zelf wedstrijden organiseren.
- De zwemcompetitie blijft over vijf rondes gaan met regionale indelingen. Wel zal een
aparte landelijke juniorenklassement worden bijgehouden.
- Er komt voor senioren zwemmers twee rondes van de Dutch Swim League. De format
hiervan moet nog worden bepaald.
Zoals jullie zien weer een hoop veranderingen. Mede door de terugloop in zwemmers en
vooral vrijwilligers (zie bovenstaande stukjes en stukjes hier beneden) zijn wij kritisch aan
het kijken aan welke wedstrijden wij nog kunnen deelnemen. Hiervoor is ook een enquête
uitgezet om de ambities te peilen bij de zwemmers. Afhankelijk daarvan, en afhankelijk van
toeloop van nieuwe vrijwilligers, zullen wij kijken wat er volgend seizoen nog mogelijk is.
Uiteraard geld dat hoe meer mensen meehelpen met de afdeling, hoe meer er mogelijk is!
Een van de kritisch punten is bijvoorbeeld de beschikbaarheid over voldoende trainers en
vooral wedstrijdbegeleiding. Ook hier hebben wij volgend seizoen minder vrijwilligers tot
onze beschikking en zullen wij dus goed moeten kijken hoe wij nog voldoende trainers langs
de rand van het zwembad kunnen krijgen bij trainingen en wedstrijden.
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(Club)Officials gezocht
Wij zijn op zoek naar ouders of andere
familieleden die official willen worden! Voor alle
officiële wedstrijden zijn wij verplicht een aantal
officials te leveren. Zonder genoeg officials
mogen wij geen zwemmers inschrijven. Dit
bepaald of, en met hoeveel, zwemmers wij naar
een wedstrijd kunnen.
Om KNZB official te worden is er in oktober weer een cursus tijdwaarnemer waar je 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 leuk het is om dit te doen.
Wel interesse maar weet je het nog niet zeker? Dan kan je ook eerst clubofficial worden. In
een uurtje leer je dan met de klok omgaan en de meest voorkomende zwemregels. Als
clubofficial kan jij bij onze eigen interne wedstrijden fungeren zoals de Learn2Race
wedstrijden. Mocht je dat leuk vinden kan je altijd nog de officiële KNZB cursus volgen. Dan
mag je op elke grote en kleine wedstrijd fungeren! Ben je geïnteresseerd, geef je dan op via
wedstrijdzwemmen@zeemacht.nl.

Thuiswedstrijden
Thuiswedstrijden zijn de leukste wedstrijden voor zwemmers! Echter, die kunnen wij alleen
organiseren met vrijwilligers. Zonder hen kunnen wij geen thuiswedstrijden organiseren en
zijn wij dus genoodzaakt altijd naar andere zwembaden te rijden. En dat terwijl wij zo een
mooi bad hebben!
Wij zoeken vrijwilligers voor onder andere de volgende taken:
- TC lid. De TC organiseert altijd de
inschrijvingen. Bij een thuiswedstrijd
komt hier veel bij kijken omdat het
programma moet worden aangemaakt
en met alle deelnemende verenigingen
moet gecommuniceerd. Dit neemt veel
tijd in beslag en alleen met een goed
bezet TC kunnen wij thuiswedstrijden
aan. Ook tijdens de wedstrijd moeten tijden op een juiste manier worden ingevoerd
tezamen met de jury.
- Officials. Voor een wedstrijd hebben wij altijd officials nodig, vooral bij een
thuiswedstrijd. Wij zijn vooral op zoek naar mensen die een jury cursus willen doen (2
avonden). De jury handelt de hele administratie af van een wedstrijd dus wij zijn
vooral dan op zoek naar mensen die nauwkeurig werken en goed georganiseerd zijn.
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- 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.
Geef je snel op (wedstrijdzwemmen@zeemacht.nl) als je bij onze zwemwedstrijden een
handje wil helpen!

Zwemtassen in de webshop
In de Zeemacht webshop van SportEmotion zijn rugtassen van MSV Zeemacht te koop. 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 het
nieuwe zwemseizoen!
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 het
clubshirt en clubbroekje aan te hebben.
Groetjes
Tessa & Suzanne Mosch
Kledingcommissie MSV-Zeemacht
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Learn2Race
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Sudoku
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Wedstrijdverslagen

Learn2Race Finals
Op zaterdag 26 juni was het dan eindelijk zo ver: na maanden eerst niet kunnen zwemmen,
daarna in het buitenbad zwemmen en toen weer in het binnenbad trainen was er een
wedstrijd! Aan het begin van het seizoen hadden wij nog een Learn2Race, nu zijn wij
gelukkig ook geëindigd met een Learn2Race. De hoofdslag was rugslag, met een voorronde
en finales, en de tussenronde was schoolslag. Ondanks de lange tussenperiode werd er
hard gezwommen door iedereen en veel zwemmers wisten hun tijden in de finale nog te
verbeteren. Ook zwommen Sem, Vince en Alen hun eerste wedstrijd en dat deden ze
hartstikke goed! Uiteraard hebben de trainers nog veel verbeterpunten gezien, dus daar zal
nog op getraind worden. De uitslagen en de livestream zijn terug te vinden op de livetiming
pagina op onze website. Als winnaars van de techniekprijzen werd door jurylid Jordi voor de
Swimkickers Inoa uitgekozen en bij de Minioren Anne. Bij de techniekprijzen wordt niet
gelet op hoe snel iemand is, maar of de slag goed en netjes volgens de regels wordt
uitgevoerd. En dat deden de dames hartstikke goed!
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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 februari

Collin Schouten

20 februari

Yfke Boonstra

28 februari

Amber van der Kruk

2 maart

Serina Schouwenaar

3 maart

Peter van Maurik

13 maart

Malika Brink

13 maart

Gijs Marsman

19 maart

Annette van Dok

21 maart

Gerben Rozie

28 maart

Emma Riemers

6 april

Inoa Bremer

18 april

Emma Marsman

20 april

Vince Ellen

22 april

Derek Valkenier

27 april

Anna-Sophie Greve

1 mei

Nikki Hofland

4 mei

Michael Bes

11 mei

Suzanne Mosch

3 juni

Giovanni Wolfgang

4 juni

Emil Fuchs

14 juni

Pascale Goed

13 juni

Danny van Geffen

23 juni

Sem Passenier
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26 juni

Talitha Holtjer

30 juni

Nienke Hofland

4 juli

Natasja Pranger

27 juli

Lina Hani

29 juli

Lucas Schipper

15 augustus

Femke Paus

19 augustus

Ryan Bais

23 augustus

Anne de Winter

26 augustus

Jip Duursema

31 augustus

Chaya Bremer

Deadline volgende Waterspetjes
26 augustus
Mededelingen, verslagen en leuke foto’s voor de nieuwsbrief sturen naar:
zeemacht.wsz@gmail.com

