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Oktober 2021
Wedstrijdagenda
Datum
Oktober
3 oktober
10 oktober
November
7 november
20 november
21 november
28 november

Wedstrijd

Zwembad

Bijzonderheden

KNZB Zwemcompetitie, deel 1
MSV Zeemacht Juttercup

Den Helder
Den Helder

Aanschrijving verstuurd
Aanschrijving verstuurd

Limietwedstrijd
Learn2Race deel 2
KNZB Zwemcompetitie, deel 2
Limietwedstrijd

Purmerend
Den Helder
Den Helder
Purmerend

Nieuwe leden
Quinten Bakker (minior 5)

We wensen je veel plezier en succes bij Zeemacht!

Rugslag finales
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Nieuws
Van het bestuur & technische commissie
Ledenvergadering afdeling wedstrijdzwemmen
Op 21 september werd de ledenvergadering van de afdeling wedstrijdzwemmen gehouden
in sporthal de Brug. Bij deze vergadering werd Ellen Hopmans officieel gekozen als
voorzitter van de afdeling. De rest van de avond werd besteed aan de sportieve en
financiële toekomst van de afdeling. Door een terugloop aan leden en een duurder
zwembadhuurcontract zijn de contributies van de leden bij lange na niet voldoende om
zelfs de kosten van het zwembadhuur te dekken. Er is hierdoor ook geen budget voor
bijvoorbeeld medailles, trainersonkosten, materialen, uitjes, etc. Bezuinigingen op
banenhuur zou leiden tot minder trainingen voor een ieder en een verminderde ambitie
voor de vereniging. Gelukkig dekt de omnivereniging de tekorten maar dit is geen langdurig
houdbare situatie.
Na enige discussies over de sportieve ambities van de afdeling werd gekozen voor een
voorzetting van de huidige ambitie namelijk ‘breedtesport met ruimte voor de ambitieuze
zwemmer’. De volgende aanbevelingen werden gedaan om aan deze ambitie te voldoen:
- Blijven inzetten op werving van jonge zwemmers (minimaal B diploma).
- Werving van master zwemmers (20+ jaar) die hun zwemtechnieken willen verbeteren
en een enkele wedstrijd willen zwemmen. Hiervoor moeten trainers worden
gevonden en extra banen worden gehuurd. Bij voldoende aanwas kan er een
taakgroep Masters worden gevormd.
- Een bescheiden contributieverhoging om het tekort te verminderen en een klein
budget te creëren voor kosten buiten de zwembadhuur om.
- Onderzoek naar de mogelijkheid van een bescheiden staffel (extra betaling voor >4
trainingen per week ). Dit is gebruikelijk bij veel andere zwemverenigingen.
- Opzetten van een evenementencommissie die op eigen initiatief uitjes en
evenementen (bv eindjaars BBQ) organiseert. Hiervoor moeten vrijwilligers worden
gezocht.
Het een en ander wordt de komende maanden in overleg met het algemene
Zeemachtbestuur verder uitgewerkt. Duidelijk is dat wij jullie hulp en steun nodig hebben
om onze afdeling levensvatbaar te houden.

Grote clubactie
De Grote Clubactie 2021 is weer begonnen! Ook dit jaar is de
opbrengst weer bestemd voor de afdeling die de loten
verkoopt. Ieder lot van € 3,00 levert dus € 2,40 voor je
afdeling op!!!!
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Als je mee wilt doen met de lotenverkoop zijn er 2 opties. Je kan op verzoek een boekje
met 20 loten krijgen, waarmee je langs de deuren kan. Online verkoop van loten is ook
mogelijk via deze link:
https://lot.clubactie.nl/lot/msv-zeemacht/130115
Bij de vraag “van wie koop je het lot” kan je wedstrijdzwemmen invullen. Dan komt het geld
bij de afdeling terecht.
Wij hopen dat iedereen familie, vrienden en buren lastig gaan vallen zodat we ons potje
voor leuke activiteiten weer kunnen vullen.

Van de trainers
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.
De R is in de maand!
Nu langzamerhand alle coronabeperkingen weg zijn merken wij bij de trainingen dat weer
iets anders is teruggekomen: de ouderwetste griep en verkoudheden! Uiteraard ga je eerst
testen bij de GGD om zeker te weten dat je geen corona hebt. Pas dan mag je weer op de
training verschijnen.
Let ook op: Als je griep/koorts hebt is je immuunsysteem verzwakt en heeft je lichaam alle
energie nodig om beter te worden. Rust nemen dus en niet trainen! Ook nadat je je weer
beter voelt, heeft je lichaam vaak een aantal dagen rust nodig om te herstellen. De
basisregel die je het beste kunt hanteren luidt dat je bij koorts minimaal hetzelfde aantal
dagen dat de koorts heeft geduurd niet moet trainen. Had je vier dagen koorts, dan mag je
dus eigenlijk pas na minimaal vier dagen weer beginnen met trainen.
Anders dan griep, kun je met een verkoudheid (dus zonder koorts!) wel doortrainen. Er is
een ezelsbruggetje, waarmee je kunt bepalen of je al dan niet kunt sporten: de ‘nek check’.
Zijn de ziekteverschijnselen uitsluitend boven de nek gelokaliseerd (zoals neusverkoudheid,
oorpijn, keelpijn en geen koorts), dan is sporten toegestaan. De eerste 2-3 dagen wel op
een lager pitje. Indien de ziekteverschijnselen (ook) onder de nek gelokaliseerd zijn, zoals
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hoesten, kortademigheid, koorts (meer dan 38 graden), spierpijn in armen en benen e.d.,
dan is het advies om niet te sporten.
Tip: Als je je ziek of grieperig voelt, is het dus verstandig om de temperatuur te meten.
Meet deze temperatuur altijd vóór het nemen van temperatuurverlagende of pijnstillende
middelen zoals aspirine en paracetamol. Met koorts mag je niet komen trainen!

Evenementencommissie
Zoals jullie uit het verslag van de afdelingsvergadering hebben gelezen zijn wij op zoek 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 zwemclinic of een eindejaars
BBQ voor de hele afdeling. Niets is te gek!
Help ons uit de brand en maak onze afdeling nog leuker dan het al is. Praat eens met
andere ouders op de tribune en laat je interesse weten aan een van de trainers of via een
mail naar wedstrijdzwemmen@zeemacht.nl.

Geslaagde tijdwaarnemers
Bij de limietwedstrijd in Alkmaar konden Ritsert en Wouter
eindelijk hun tijdwaarnemersexamen doen na het vele uitstel
door corona. Ze slaagde beiden met glans waardoor zij zich nu
officieel tijdwaarnemer 4 kunnen noemen. Er zijn nog een paar
tijdwaarnemers die klaar staan om hun examen te doen en
hopelijk komen ze snel aan de beurt zodat zij ook de officiële
papieren hebben. Lijkt het je ook eens wat om official te zijn?
Geen probleem! Je kan altijd op de club een korte cursus volgen om bijvoorbeeld te helpen
bij Learn2Race wedstrijden. Dan kan je kijken of dit je leuk lijkt. Mocht dat zo zijn kan je
altijd later de officiële KNZB cursus volgen om bij echte wedstrijden te fungeren. Laat je
interesse weten via wedstrijdzwemmen@zeemacht.nl.
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Learn2Race deel 1
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Wedstrijdverslagen

Learn2Race in Den Helder
Op zaterdagochtend 18 september was de eerste wedstrijd van het seizoen, de Learn2Race.
Dit keer was de vrije slag (borstcrawl) de hoofdslag en de schoolslag was de tweede slag.
Iedereen had duidelijk zin om te racen en aan de trainers te laten zien dat zij veel geleerd
hadden. Er werden dan ook mooie tijden gezwommen die wij straks graag weer terugzien
bij de andere wedstrijden! Verder maakte Quinten en Giuliano hun debuut en ondanks dat
ze maar een paar trainingen hadden gehad zwommen ze toch al heel hard! Na afloop werd
voor elke finale medailles uitgereikt. Onder leiding van de deskundige jury Tessa en Jordi
werden de techniek van iedere zwemmer beoordeelt. Uiteindelijk wonnen Alen en Jildau de
techniekprijzen. In November is weer de volgende Learn2Race en dan staat de rugslag als
hoofdslag!
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DAW limietwedstrijd in Alkmaar
Onder leiding van Nienke, Richard en Stefan kwamen 25 junioren, jeugd en senioren in
actie bij de eerste limietwedstrijd in Alkmaar. Dit was meteen ook de eerste wedstrijd die
zonder echte coronabeperkingen werd gezwommen en dat was aan alles te merken.
Bijvoorbeeld het inzwemmen met meer dan 100 zwemmers tegelijkertijd! De hele ploeg
kon nu ook gezellig bij elkaar zitten en de sfeer zat er goed in.
Zoals gebruikelijk bij een eerste zwemwedstrijd zijn de verwachtingen niet hoog omdat wij
pas een paar weken trainen en het racegevoel nog ontbreekt. Toch werden er maar liefst
40 persoonlijke records gezwommen! Marco zwom ondanks dat hij net hersteld was van
zijn verkoudheid toch tijden vlak boven zijn PRs en wist er zelfs een op de 50 school te
scoren. Liam haalde een halve seconde van zijn 50 vrij PR af en Collin zwom PRs op de 50 en
100 vrij. Christoph zwom hele dikke PRs op de 100 rug en 100 school en scherpte zo zijn NJK
limieten nog verder aan. Natasja zwom een PR op de 100 vrij en Femke op de 50 vrij. Mees
haalde een tiende seconde van zijn 100 vlinder PR af en Amber zwom een PR op de 200
wissel en een korte baan PR op de 100 rug. Mike sloeg toe op de 50 en 100 vrij en school
waar hij dikke PRs zwom en Jip behaalde PRs op de 100 school en de zware 200 vlinder.
Respect!
Talitha liet al zien in uitstekende vorm te zijn door dikke PRs te zwemmen op de 50 en 100
vrij en rug en Danny snoepte een paar tiendes af van zijn PR op de 50 school. Inge maakte
een goede debuut op haar eerste juniorenwedstrijd met PRs op de 50 vrij en 50 rug.
Hetzelfde gold voor Jildau die PRs zwom op de 50 en 100 vrij en 50 en 100 rug en broer
Jelte haalde vele secondes af van zijn PRs op dezelfde afstanden. Thijmen zwom liefst 44
seconden af van zijn 400 vrij PR en haalde 13 seconden af van zijn 100 school PR.
Frederique zwom een PR op haar 50 school tussentijd en 200 school eindtijd en zwom haar
eerste 100 vlinder! Tenslotte was er nog een mooi debuut van Derek die zijn eerste officiële
tijden in het binnenbad zwom. Een prima start van het zwemseizoen!
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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
16 oktober

Marco v/d Wulp

23 oktober

Inge Brugman

25 oktober

Hiba Essataa

25 oktober

Jordi de Nijs

28 oktober

Tessa Mosch

29 oktober

Raphaella Nelissen

Deadline volgende Waterspetjes
28 oktober
25 november
Mededelingen, verslagen en leuke foto’s voor de nieuwsbrief sturen naar:
zeemacht.wsz@gmail.com

