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September 2021 

Wedstrijdagenda 

Datum Wedstrijd Zwembad Bijzonderheden 

September    

18 september Learn2Race deel 1 Den Helder  

26 september DAW limietwedstrijd Alkmaar  

    

Oktober    

3 oktober Nationale Zwemcompetitie, deel 1 Den Helder  

10 oktober MSV Zeemacht Juttercup Den Helder  
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Nieuws 

Van het bestuur & technische commissie 
 
Er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan 
Wie had gedacht dat na mijn oproep in het laatste Waterspetje van vorig seizoen de 
ontwikkelingen zo snel zouden gaan dat ik dit schrijf als voorzitter in ruste. Alhoewel, in 
ruste, de rust komt er aan. In totaal heb ik 9 jaar het voorzitterschap gedaan voor de 
afdeling maar voor die tijd was ik wel al actief binnen de afdeling.  
De gang naar het zwembad, toen nog de Schots begon voor mij op 5 oktober 1996 nadat er 
een telefoontje was geweest van de heer Wijnants dat Tessa mocht beginnen met de 
zwemlessen. Tessa was toen nog 4 maar zou aan het eind van de maand 5 worden en 
omdat ik aangaf dat het een flink meid was die niet bang voor water mocht ze beginnen. Al 
snel bleek dat dochterlief een talentje was en na anderhalf jaar had zij 4 diploma’s op zak. 
Ze had al een keertje kennisgemaakt met wedstrijdzwemmen en begon bij deze afdeling in 
april/mei 1998. Ze was toen nog maar 6 maar was helemaal in haar element. Dochter 

Suzanne was begon met leszwemmen in mei 1999. Ook bij 
haar zag men het talent en na het behalen van haar C-
diploma in 2001 vond Suzanne dat ze klaar was met 
zwemmen. O ja, ze wilde ook wel op wedstrijdzwemmen 
maar het eerste jaar luisterde ze heel goed naar de 

trainers en voerde de technieken goed uit maar de snelheid vond zij niet belangrijk. Tijdens 
de laatste wedstrijd in 2002, het Sam Groottoernooi in Warmenhuizen, werd zij opgejut 
door de andere zwemmers want als ze naast mooi zwemmen ook nog wat snelheid toe zou 
voegen kon ze die dag wel 3 x eerste worden. En ja hoor, dametje won 3 keer met prachtige 
pr’s.  
 
Ondertussen ontpopte ik me als tijdwaarnemer en was ik begeleider 
van de Speedo instroom wedstrijden (voortraject van de 
Swimkickwedstrijden), feestcommissie en algemeen bestuurslid. Bijna 
elke week reden wij wel naar een zwembad omdat één van de 
meiden moest zwemmen. En zoals jullie allemaal weten ligt Den 
Helder aan het eind van de wereld dus er is heel wat benzine 
verreden. Maar we vonden het geweldig dat de meiden het zo goed deden en genoten er 
elke keer weer van.  
En we zijn werkelijk overal geweest met ze want zoals al gezegd: ze hadden talent en 

plaatste zich elke jaar voor de 
verschillende NK’s en even naar 
Vlissingen voor 100 meter vrije slag of 
naar Emmen voor een 50 meter vrije 
slag in de 4 x 50 meter vrije slag 
estafette bij de Nationale 
Sprintkampioenschappen was heel 
gewoon voor ons. En we hebben heel 
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wat hotels en vakantiehuisje gehad omdat heen en weer rijden vaak niet handig was i.v.m. 
de afstand. Het leuke was ook dat de meiden het samen geweldig vonden en op latere 
leeftijd op dezelfde NK’s uitkwamen. En dat doen ze nog steeds want ik heb niet gehoord 
dat ze ermee gaan stoppen.  
 
In januari/februari 2012 had Rolien Bakker, de voormalige voorzitter, aangegeven dat zij 
ermee ging stoppen. In maart zaten wij met een grote ploeg in Seraing (België) en daar is 
onder het genot van een heerlijk drankje besloten dat Henk van den Brink, Jos en ik ons als 
bestuur van de afdeling zouden opwerpen en ik dan de voorzitter zou worden. En zo 
geschiedde.  
 
En wat was één van mij eerste taken als voorzitter: jawel, aansluiten bij de werkgroep van 

het nieuwe zwembad. Onderhandelen met de gemeente, zwembad 
en, niet geheel onbelangrijk de ontwerper! Tijdens zo overleg 
kregen we het over de inrichting van het wedstrijdbassin. Op mijn 
vraag wat voor startblokken er kwamen kreeg ik als antwoord: Die 
er nu ook zijn. “Nou, echt niet!” was mijn reactie. En ik kreeg bijval 
door de ontwerper. Die vond toch dat er knappe startblokken 
moesten komen. Met hem sprak ik af dat ik door zou geven welke 

startblokken gewenst waren. Samen met man en beide dochters gingen we op zoek op het 
internet. Doorgestuurd naar de ontwerper en die zei: “Prima, en ook maar meteen 
elektronische tijdwaarneming neem ik aan?” “Ja hoor, lijkt mij geweldig!” Misschien heel 
brutaal van mij geweest maar oeh wat was ik blij en met mij de hele afdeling. Weet echt 
niet hoeveel het gekost heeft, maar ach, ik hoefde het zelf niet te betalen.  
 
In september 2013 was de opening. Toen werden er allerlei demonstraties gegeven door de 
verschillende afdelingen en gebruikers van het zwembad. Als voorzitter van de afdeling 
mocht ik de hele tijd aanwezig zijn tussen de 
hoogwaardigheidsbekleders van de gemeente en 
Marine. En  wat hebben we de laatste jaren toch 
een mooie wedstrijden en niet te vergeten, leuke 
swimclinic’s gehad in ons thuisbad. En alle andere 
verenigingen vinden het ook geweldig om bij ons 
te komen zwemmen. Hopelijk kunnen we dit jaar 
alles door laten gaan wat gepland is in het 
Heersdiep. En ik kom echt wel een keertje kijken hoor, zwembad ligt zo dicht bij ons huis… 
 
Ondertussen heb ik met mijn opvolger de nodige overleggen gehad en Ellen heeft er zin en 
is er klaar voor. Natuurlijk moet zij nog wel officieel benoemd worden als voorzitter van de 
afdeling maar daar wordt aan gewerkt. Dat zullen jullie nog wel merken.  
Jullie zijn sowieso nog niet van mij af want ik heb afgesproken om de verslagen van de 
Nederlandse Masterkampioenschappen te blijven verzorgen.  
 
Groet  
Gini Mosch 
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Van de nieuwe voorzitter 
Zoals de meesten van jullie inmiddels wellicht al weten heb ik recent het 
voorzittershamertje van Gini Mosch overgenomen. Allereerst wil ik Gini natuurlijk enorm 
bedanken voor haar inzet in de 9 (!) jaar dat zij voorzitter is geweest. Ik hoop dat we elkaar 
nog vaak gaan zien bij de verschillende wedstrijden. 
De meeste mensen zullen mij wel kennen als trainer. Ongeveer 10 jaar geleden begon mijn 
zoon Collin met wedstrijdzwemmen en al gauw ben ik begonnen met helpen bij de 
trainingen. Gaandeweg werd dat steeds meer totdat ik zo’n beetje iedere dag in het bad te 
vinden was. Voor persoonlijke redenen heb ik het training geven iets geminderd (maar toch 
nog 3 x per week), wat dan als voordeel heeft dat ik nu in de gelegenheid ben om voorzitter 
te worden. Ik kijk er naar uit om onze spetterende club, na 2 moeilijke Corona-seizoenen, 
weer vooruit te helpen. Het blijft natuurlijk spannend met de nog steeds wisselende Corona 
situatie en maatregelen, maar voorlopig zitten er maar liefst 6 thuiswedstrijden in de 
planning. Dat zijn 4 competitiewedstrijden, een Minioren Circuit wedstrijd en onze eigen 
limietwedstrijd “De Juttercup”. Verder gaan wij natuurlijk door met de “Learn2Race” 
wedstrijden voor de jongste zwemmers. 
 
Aandachtspuntje voor het komende seizoen wordt toch wel de ledenwerving. Wij hebben 
gelukkig nog steeds een enthousiaste groep zwemmers, maar hebben ook wel wat leden 
verloren en er was natuurlijk weinig nieuwe aanwas. Mijn eerste verzoek aan alle leden is 
dus: Klets iedereen de oren van de kop hoe leuk wedstrijdzwemmen wel niet is en hoe 

superfit je ervan wordt. Ouderwetse mond-tot-mond reclame werkt vaak prima      . 
Over een paar weken zullen we een ledenvergadering organiseren. Ondergetekende moet 
natuurlijk nog officieel verkozen worden. Verder zullen we de huidige financiële en 
sportieve situatie van de club toelichten en hopelijk met jullie nadenken over de toekomst. 
Ik hoop op een goede opkomst zodat we met z’n allen kunnen bepalen hoe onze afdeling er 
uit moet gaan zien! 
 
Mochten jullie vragen of ideeën hebben, je aanmelden als vrijwilliger (klusjes zat) of wat 
dan ook. Ik ben altijd bereikbaar via zeemacht.wsz@gmail.com. 
 
Tot ziens in het zwembad, 
 
Ellen Hopmans 
 

Van de trainers 

Afmelden trainingen 
Nu het seizoen weer begonnen is, willen wij iedereen weer vragen op tijd 
af te melden voor trainingen, via de trainers of via 
wedstrijdzwemmen@zeemacht.nl. Indien het om blessures gaat is dit 
belangrijk omdat dan eventueel trainingen kunnen worden aangepast. 
Verder is het belangrijk in deze tijden te weten of je afzegt vanwege 

mailto:zeemacht.wsz@gmail.com
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verkoudheid- of griepverschijnselen. Uiteraard kan je dan pas weer op een training 
verschijnen als je je hebt laten testen en een negatieve testuitslag hebt. 
 
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 3 oktober, zondag 21 november, zondag 16 januari, 
zondag 13 maart en zondag 24 april. 

 
Thuiswedstrijden 
Ook dit seizoen willen wij weer een aantal thuiswedstrijden organiseren. 
Voor deze wedstrijden zijn wij zoals altijd op 
zoek naar vrijwilligers die meehelpen met de 
wedstrijd. Als bonus geld dat vrijwilligers altijd 
toegang hebben tot de wedstrijd. Door de 
corona-regels zijn namelijk bij een aantal 
wedstrijden geen publiek toegestaan of een 
zeer beperkte hoeveelheid. Als vrijwilliger zal 
je niet dat probleem hebben!  
Vind je een ‘echte’ wedstrijd nog lastig? Dan kan je ook helpen bij de Learn2Race 
wedstrijden. Wij zoeken bijvoorbeeld mensen die de livestream kunnen bedienen of mee 
kunnen helpen bij het klokken. 
Geef je snel op (wedstrijdzwemmen@zeemacht.nl) als je altijd bij onze zwemwedstrijden 
aanwezig wil zijn!  
 

Officials gezocht 
Naast vrijwilliger bij thuiswedstrijden is er nog een manier om bij een (uit-)wedstrijd 
aanwezig te zijn, namelijk als official! Voor 
alle wedstrijden zijn wij verplicht een 
aantal officials te leveren. Als official heb 
je natuurlijk de beste plek om de wedstrijd 
te zien. Ook dit jaar zal er waarschijnlijk in 
oktober weer een cursus tijdwaarnemer 
zijn. 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 
ontzettend leuk het is om dit te doen. Is het moeilijk? Welnee! Je mag het al proberen bij 
onze eigen Learn2Race wedstrijden. Hier kan je al leren te klokken. 
 
Bij veel zwemwedstrijden zal er geen publiek worden toegestaan. Official worden is dus DE 
manier om er toch bij te kunnen zijn! Ben je geïnteresseerd, geef je dan op via 
wedstrijdzwemmen@zeemacht.nl. 
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Wedstrijdverslagen 

 
 
Top Daagt Uit in Purmerend 
Aan het einde van het vorig seizoen hadden wij nog een afsluitende officiële 
zwemwedstrijd: de Top Daagt Uit in Purmerend met voornamelijk 50 meter afstanden. 
Voor het eerst gingen wij weer met een grote ploeg naar een zwemwedstrijd en dat gaf 
weer een fantastisch gevoel! Misschien dat er daarom toch veel persoonlijke records 
werden gezwommen, ondanks de trainingsachterstanden en gebrek aan races. Te beginnen 
bij onze minioren die mee waren: Inge zwom dikke PRs op de 50 vrij (-5 sec) en 50 school (-
9 sec), Giovanni op de 50 vrij (-6 sec), 50 rug (-10 sec !) en 50 school (-7 sec), Hiba op de 50 
vrij (-4 sec), 50 rug (-1 sec), 50 school (-3 sec) en 50 vlinder (-9 sec) en Romee op de 50 vrij (-
0.5 sec), 50 rug (-1.5 sec) en 50 school (-2.5 sec).  
 
Maar ook de junioren en jeugdzwemmers lieten zien dat ze toch progressie hebben 
geboekt. Frederique, Mike, Christoph en Femke zwommen PRs op alle vier de afstanden (50 
vrij, 50 rug, 50 school, en 50 vlinder) waarbij de grootste verbetering op naam kwam van 
Christoph die maar liefst 14 seconden van zijn 50 school PR wist af te halen. Bianca zwom 
drie PRs, waaronder een op de 100 rug, en Collin wist twee PRs te zwemmen. PRs waren er 
ook nog voor Jip (50 school), Emma (50 school) en Natasja (50 vlinder). Voor de overige 
zwemmers was er vaak de voldoening om toch nog een goede tijd in dit coronaseizoen te 
zwemmen en voor Jet, Suzanne, Tessa, Raphaella, Nicole, Basma, Nikki en Jordi waren er 
een paar mooie races en tijden te zien. Hopelijk geeft dit iedereen weer de motivatie om er 
volgend seizoen er voor te gaan! 

   

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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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 
 
3 september Nicole Nelissen 

8 september Romée Smit 

23 september Liam Wesemann 

 

 

 

Deadline volgende Waterspetjes 

30 september 

28 oktober 

25 november 

30 december 

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

zeemacht.wsz@gmail.com 
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