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November 2021 

Wedstrijdagenda 

Datum Wedstrijd Zwembad Bijzonderheden 

November    

7 november Limietwedstrijd Purmerend Aanschrijving verstuurd 

20 november Learn2Race deel 2 Den Helder Rugslag finales 

21 november KNZB Zwemcompetitie, deel 2 Den Helder  

    

December    

10-12 december NJK korte baan Eindhoven limieten 

19 december Limietwedstrijd Alkmaar  

 

 
 

Nieuwe leden 
Giuliano Wolfgang (minior 2) 

 

We wensen je veel plezier en succes bij Zeemacht!   
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Nieuws 

Van het bestuur & technische commissie 
 
Inschrijvingen wedstrijden 
De eerste wedstrijden zijn weer begonnen en zoals de meesten van jullie hebben gemerkt 
hebben wij het systeem van aanschrijvingen iets veranderd. Voor minioren blijft alles bij het 
oude, dat wil zeggen de trainers bepalen wie er aangeschreven wordt en voor welke 
afstanden. De junioren, jeugd en senioren krijgen een inschrijfformulier voor elke wedstrijd 
waarmee ze zelf kunnen bepalen of zij mee willen doen en voor welke afstanden. Uiteraard 
kan je altijd overleggen met de trainers als je niet zeker bent wat je wilt zwemmen. Alleen 
de competitiewedstrijd wordt nog door de trainers bepaald omdat wij zwemmers moeten 
inzetten daar waar de meeste punten worden gescoord.  
 
Let goed op de deadlines bij het inschrijven 
of afschrijven! Als je te laat aanmeldt 
kunnen wij je niet meer inschrijven voor de 
wedstrijd. Ook als je te laat afmeldt kost 
het je vaak startgeld. Stuur daarom altijd zo 
snel mogelijk je inschrijving of afschrijving 
in naar de technische commissie 
(tcmsvzeemacht@ziggo.nl)! Wacht er niet te lang mee.  
 

Van de trainers 

Trainingstijden en hartslagfrequentie 
Als je van de miniorentrainingen naar de trainingen voor junioren en 
ouder gaat veranderen er een aantal dingen. Uiteraard worden de te 
zwemmen afstanden langer en ook worden de trainingen intensiever om 
zodoende een goede conditie op te bouwen. Twee belangrijke aspecten 
komen er dan ook bij: er wordt regelmatig gevraagd om je trainingstijden 
bij te houden en door te geven van je 50/100/200 meters en ook je hartslag frequentie. 
Waarom? Op deze manier kunnen wij kijken hoe je progressie is in het seizoen en hoe 
intensief de training is voor je.  
 
Helaas kunnen de trainers niet alle tijden bijhouden en dus zal je dat zelf moeten doen. 
Maar hoe doe je dat als je geen stopwatch hebt? Heel simpel: via de grote klok op de LCD 
scherm in het bad. Maar…ook al klinkt dat simpel, het is toch voor heel veel zwemmers 
lastig want je moet uit je hoofd gaan rekenen: oei! Toch is dat makkelijk thuis te oefenen.  
Als je vertrekt voor je afstand kijk je alleen naar de laatste twee cijfers op de klok, de 
secondes. Die onthoud je. Als je daarna aantikt kijk je meteen weer op de klok en ook weer 
alleen naar de laatste twee cijfers, de secondes. En nu moet je rekenen! 
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Zwem je 50 meter, dan is het niet zo moeilijk. Vertrek je op 00 en kom je op 40 aan, dan 
heb je 40 seconden er over gedaan, simpel! Vertrek je op 30 en kom je 05 aan, wordt het al 
wat lastiger: het duurt 30 seconden tot de klok weer op 00 staat en met nog 5 seconden 
erbij is de tijd…35 seconden. Vertrek op 50, aankomst op 35 is….45 seconden gezwommen. 
Snap je het? Goed oefenen dit! 
 
Nu de 100 meter: dat is al lastiger 
want dat duurt meer dan een minuut. 
Toch is het ook niet zo moeilijk en zijn 
alleen de laatste cijfers al voldoende. 
Vertrek je op 00 en kom je aan op 40 
dan heb je er 1 minuut 40 over 
gezwommen. Geen 40 seconden want 
dan had je een wereldrecord 
gezwommen! Ook geen 2 minuut 40 
want zo langzaam zijn jullie echt niet. 
Nu weer een lastige: vertrek op 35, je 
komt aan op 10. Wat is je tijd? Het duurt 25 seconden voor de klok weer op 00 staat en 
daarna zijn er nog 10 seconden bijgekomen: 35 in totaal. Maar je zwemt een 100 meter dus 
je hebt zeker een minuut er over gedaan: bij elkaar dus 1 minuut 35. Snap je? Probeer maar 
thuis dit snel uit te rekenen want de oudere zwemmers kunnen dit al heel snel. 
 
En de 200 meters? Tja, iets lastiger maar ook niet te moeilijk. In het begin zwem je 
langzamer dan 3 minuten en pas als je echt sneller wordt zwem je onder de 3 minuten. Dus 
in het begin weer de seconden tellen en 3 minuten optellen. Wordt je steeds sneller, dan 
hoef je op een gegeven moment maar 2 minuten op te tellen. 
 
Tja, zwemmen is niet alleen goed voor je conditie maar ook voor hoofdrekenen! 

 
Evenementencommissie 
In het vorige Waterspetje hadden wij gemeld dat wij op zoek zijn naar een paar vrijwilligers 
die in een evenementencommissie willen 
plaats nemen. De commissie zal op eigen 
initiatief evenementen voor de leden 
organiseren. Te denken van bijvoorbeeld aan 
een uitje voor de jongste zwemmers naar een 
speelpark, het regelen van een zwem-clinic of 
een eindejaars-BBQ voor de hele afdeling.  
 
Er heeft zich nu een vrijwilliger gemeld wat fantastisch is maar die kan natuurlijk niet alles 
in haar eentje doen. Wie o wie helpt ons nog verder uit de brand? Nu is de tijd om niet 
mopperend op de tribune of thuis achter de keukentafel te zitten maar onze afdeling echt 
een handje te helpen. Benader een van onze trainers of stuur een mail naar 
wedstrijdzwemmen@zeemacht.nl.  

mailto:wedstrijdzwemmen@zeemacht.nl
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Rugslag training 
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Wedstrijdverslagen 

 
 
Competitie deel 1 in Den Helder 
Zondag 3 oktober was de eerste wedstrijd waar vrijwel alle zwemmers aan bod kwamen 
namelijk het eerste deel van de KNZB zwemcompetitie. De competitie bestaat uit vijf delen 
en het goede nieuws is dat deze vrijwel allemaal in ons bad worden gezwommen! Omdat 
het programma was aangepast, de vervangende tijden heel scherp waren en veel van de 
zwemmers weer in andere leeftijdscategorieën uitkomen was het spannend waar wij op de 
ranglijst terecht zouden komen. Maar eerst moest er gezwommen worden! 

De minioren lieten zich alvast van hun goede kant zien. Op de 50 rug en 100 school waren 
er PRs voor Ids, Gijs en Giovanni en Anne, Levi en Ryan zette hun eerste tijden neer op deze 
afstanden. Maar ook de oudere zwemmers wisten nog persoonlijke records te zwemmen. 
Frederique zwom PRs op de 200 vrij en 100 school, Thijmen op de 100 vrij en 50 vlinder, 
Jelte en Jildau op de 100 wissel en Danny op de 50 vlinder. Lina haalde een flink stuk van 
haar 50 vrij en 100 wissel PRs af, Erik van zijn 100 vrij tijd, Talitha op de 100 vrij en 50 
vlinder, en Mike op de 50 vlinder, 100 vrij en 100 rug.   

Amber had veel zin om weer met de competitie mee te zwemmen en dat bleek wel uit de 
mooie PRs die zij zwom op de 50 rug, 50 school en 100 wissel! Hiba en Romee zwommen 
heel stoer hun eerste 100 meter vlinder en dikke PRs op de 100 wissel. Ook Inge en Nami 
deden voor het eerst vlinder in een wedstrijd door de 100 wissel te zwemmen. Emma 

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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Marsman zwom flinke stukken af van haar 100 vrij en 50 vlinder PR, Femke en Christoph op 
de 50 vlinder, Liam op de 50 school, en Marco op de 50 school en 100 wissel. Ook de 
‘oudjes’ lieten zich niet onbetuigd: Nienke en Peter zwommen PRs op de 100 wissel en 
Bianca op de 50 school en 100 wissel. 

Na deze mooie tijden was het wachten en wachten op de tussenstand van de competitie. 
Na vijf dagen had de KNZB ze uitgerekend en stonden wij zomaar op een mooie vijfde plek! 
Wel is het heel spannend in deze klasse dus wij zullen er alles aan moeten doen om ons te 
handhaven. Deel 2 is op 21 november weer in Den Helder. Wij rekenen weer dan op 
iedereen! 

Juttercup in Den Helder 
Wat vroeger in het seizoen dan normaal was onze eigen limietwedstrijd: de Juttercup! Met 
elektronische tijdwaarneming en medailles in allerlei leeftijdscategorieën. Onze vrijwilligers 
hadden dit keer door afzwemmen vooraf aan de wedstrijd weinig tijd om het bad op te 
bouwen maar met vereende krachten lukte het om alles op tijd af te krijgen. Dank aan alle 
vrijwilligers voor hun harde werk! 

Ook nu wist de Juttercup onze zwemmers te inspireren om snelle 
tijden te zwemmen. Bij de minioren op de 50 vrij en 50 school 
waren er PRs voor Giovanni, Anne, Romee en Ids, terwijl Inoa, Levi 
en Ryan voor het eerst deze afstanden in een officiële wedstrijd 
zwommen. Christoph zwom voor het eerste de zware 400 wissel en 
deed dat in een supertijd! Femke zwom PRs op de 100 school en 
100 rug, Emma op de 200 vrij, Talitha op de 100 vrij en 200 wissel 
en Erik haalde flinke stukken af van zijn PRs op de 100 vrij, 100 
school en 100 rug. Anna-Sophie zwom haar eerste officiële 
wedstrijd en zette haar eerste tijden neer op de 100 vrij en 100 rug.  

Inge verbeterde haar PR op de 100 rug, en Lina haalde flinke 
stukken af van haar 100 vrij en 100 rug PRs. Hiba was goed op 
dreef op de 100 vrij en 100 school met flinke PRs, en Jildau zwom 
PRs op de 100 vrij en 100 rug. Ook Nami haalde flinke stukken af 
van haar 100 vrij, 100 rug en 100 school PRs. Op dezelfde 
afstanden zwom ook Jelte flinke PRs met vele seconden. Thijmen 
zwom PRs op de 100 vrij, 200 wissel en 400 vrij en Frederique op 
de 200 wissel. 

Nadat alle rookwolken waren opgetrokken 
bleken er medailles te zijn voor Inoa, Ryan, Ids, Levi, Anne, Giovanni, 
Emma, Christoph en Thijmen. Zo kwam er weer een einde aan de 
Juttercup van dit jaar en is het weer een jaar wachten op de 
volgende editie.  
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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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Rebus (©Sylvia de Nijs) 
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Verjaardagskalender 

 
6 november Mike Kloth 

19 november Eric van Heezick 

22 november Jildou Boonstra 

22 november Jelte Boonstra 

28 november Levy vd Berg 

 

 

Deadline volgende Waterspetjes 

25 november 

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

zeemacht.wsz@gmail.com 

mailto:ellenstefan@quicknet.nl

