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December 2021 

Wedstrijdagenda 

Datum Wedstrijd Zwembad Bijzonderheden 

December    

3-5 december ONK korte baan Den Haag Aanschrijving verstuurd 

10-12 december NJK korte baan Eindhoven ranglijst 

19 december Limietwedstrijd Alkmaar  

    

Januari    

16 januari KNZB Zwemcompetitie, deel 3 Heemskerk  

23 januari Minioren Circuit deel 1 Zaandam  

29-30 januari Provinciale 
Sprintkampioenschappen 

Hoofddorp Limieten/ranglijst 

 

 
 

Nieuwe leden 
Ciara Pavlotzky (junior 2) 

Sanne Rotteveel (master) 

 

We wensen jullie veel plezier en succes bij Zeemacht!   
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Nieuws 

Van het bestuur & technische commissie 
 
 
Nieuwe coronamaatregelen 
Gisterenavond zijn de nieuwe coronamaatregelen bekend gemaakt. Zoals het er nu naar 
uitziet gaat het zwembad om 17.00 dicht, wat betekent dat de meeste trainingen zullen 
vervallen en alleen de ochtendtrainingen (dinsdag en donderdag van 5.30 tot 6.30, en 
zaterdag van 6.30 tot 8.00 en 8.00 tot 9.00) nog doorgang kunnen vinden. Ook wordt de 1.5 
meter weer ingevoerd in het zwembad wat waarschijnlijk gevolgen heeft voor looproutes, 
kleedkamerindelingen en aantallen in het zwembad. Jullie begrijpen dat dit allemaal nogal 
wat consequenties heeft voor onze afdeling. De exacte zwembadprotocollen worden in het 
begin van de week bekend gemaakt dus voorlopig kunnen wij nog niet aangeven hoe de 
trainingen gaan verlopen. Wij zijn in overleg met het zwembad om tot zo goed mogelijke 
oplossingen te komen. Zo gauw wij meer weten over de trainingen en wij nieuwe 
trainingsindelingen kunnen maken, laten wij jullie dit direct via de mail weten. Hou dus je 
mailbox goed in de gaten! 
 
Trainingen in de kerstvakantie 
In de kerstvakantie blijven wij doortrainen (mits toegelaten onder de coronamaatregelen) 
maar er vallen wel een aantal trainingen uit. Zo zal er geen training zijn op vrijdag 24 en 
zaterdag 25 december. Ook zijn er geen trainingen op vrijdag 31 december en zaterdag 1 
januari.  
 
Bondscontributie 
Deze maand nog zal het 2e deel van bondscontributie KNZB (vanaf 12 jaar) samen met de 
contributie van december 2021 afgeschreven worden. Dit zal rond 27 november zijn. 
 

Van de trainers 

Zwemcompetitie: hoe werkt dat nou? 
Van verschillende ouders en zwemmers krijgen wij de laatste tijd te 
horen: hoe werkt dat nou met de zwemcompetitie? Hoe kan je nou 
punten scoren als team? Het is een beetje ingewikkeld, maar we gaan 
proberen dat hier uit te leggen. 
 
Allereerst zijn er verschillende zwemklasses in Nederland, net als bij andere teamsporten. 
De hoogste klasse is de eredivisie, gevolgd door de eerste divisie, met zwemteams verdeeld 
over heel Nederland. Daaronder volgen de regionale klasses: A, B en C. Zeemacht komt uit 
in de hoogste regionale klasse, de A-klasse van de Regio Midwest. Deze regio bestaat uit 
zwemteams afkomstig uit Noord-Holland en Utrecht.  In de A-klasse regio Midwest, waar 
Zeemacht uitkomt, zwemmen in totaal 14 teams. Er zijn in totaal vijf competitierondes en 
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voor elke ronde stelt de KNZB het zwemprogramma vast. Oftewel de KNZB bepaald welke 
afstanden wij moeten zwemmen, niet de trainers of zwemmers! De hoogste klasse, de 
eredivisie, zwemt een zwaarder programma, met langere afstanden, dan de A-klasse, die 
weer een zwaarder programma zwemt dan bijvoorbeeld de C-klasse. 
 

Maar hoe werkt het nou met de punten? 
Dat is vrij simpel: op elke afstand tellen 
de beste twee tijden van elke team. Of je 
eerste of laatste wordt maakt dus niet 
uit, het is de tijd die telt. De tijd wordt 
omgezet in punten waarbij 1 seconde 1 
punt is. Dus als iemand 30,15 seconden 
over de 50 vrij doet zijn dan 30,15 

punten. Is de tweede tijd 32,20 op de 50 vrij dan hebben wij op de 50 vrij in totaal 62,35 
punten gescoord. Alle punten worden na afloop bij elkaar opgeteld en wordt er een 
ranglijst opgemaakt op volgorde van minste naar meeste punten. Dus, hoe minder punten 
(=hoe sneller de tijden), hoe hoger wij staan! 
 
Duidelijk tot nu toe? Mooi! Maar wij zijn er nog niet. Stel dat je op een afstand geen of 
maar 1 zwemmer hebt, wat makkelijk kan omdat er veel afstanden en leeftijdscategorieën 
zijn. Of omdat soms een zwemmer gediskwalificeerd wordt en geen tijd krijgt….in dat geval 
is er een vervangende tijd vastgesteld door de KNZB. Dat doet de KNZB voor elke afstand 
die er wordt gezwommen, inclusief estafettes. Heb je dus geen of maar 1 tijd gezwommen 
als team, dan krijg je de vervangende tijd. 
 
Volg je het nog? Goed….gaan wij het nog wat 
ingewikkelder maken. Soms zijn de gezwommen 
tijden van een team niet sneller dan de vervangende 
tijden. Wat gebeurt er dan? Nou, dan telt de 
gezwommen tijd niet mee, maar geld weer de 
vervangende tijd. Het zou tenslotte niet eerlijk zijn als 
teams zonder zwemmers sneller zijn dan teams met 
zwemmers! Wat betekent dat in de praktijk? Dat wij 
(minimaal 2) zwemmers nodig hebben die sneller zijn 
dan de vervangende tijden. Gelukkig zijn veel van 
onze zwemmers snel genoeg, maar soms zitten 
zwemmers er boven en hebben wij de vervangende 
tijd. Het beste teamresultaat is dus dat wij op alle 
afstanden en alle leeftijdscategorieën snelle zwemmers hebben. Daarom willen wij graag 
dat iedereen mee doet! Nog een laatste punt: minioren scoren nog geen punten, omdat de 
KNZB (terecht) niet wil dat zij al ‘moeten’ zwemmen. Maar wij nemen onze minioren wel 
graag mee, omdat dit een wedstijd voor de hele club is! 
 
En nu even de tussenstand na twee ronden: we staan mooi in de middenmoot met 5999,12 
punten. Omdat zo te houden hebben wij weer iedereen bij de volgende wedstrijd nodig. 
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Gevonden voorwerpen 
Bij de verschillende trainingen en 
wedstrijden worden er altijd weer 
spulllen achtergelaten die door de 
trainers weer worden meegenomen. 
Echter, van een hoop spullen weten wij 
nog steeds niet de eigenaar! Hierbij een 
foto van spullen die bij afgelopen 
trainingen en wedstrijden zijn 
achtergelaten. Herken je iets? Stuur dan 
een mail naar zeemacht.wsz@gmail.com 

 
 
Prestatiemedailles 
Vooraf aan de zwemcompetitiewedstrijd deel 2 in ons eigen zwembad reikte voorzitter 
Ellen Hopmans aan verschillende zwemmers de KNZB prestatiemedaille uit. Deze medailles 
worden uitgereikt bij bijzonder prestaties in het afgelopen zwemseizoen. De volgende 
zwemmers kregen medailles: 
 
Nikkie Hofland, bronzen medaille voor haar 100 meter vrije slag tijd korte baan, top 10 
junioren 1 (10e) 
Thijmen van Boheemen, bronzen medaille voor zijn 200 meter vlinderslag tijd korte baan, 
top 10 junioren 2 (8e) 
Bianca Groot, bronzen medaille voor haar  1500 meter vrije slag tijd lange baan, top 25 alle 
categorieën (18e) 

mailto:zeemacht.wsz@gmail.com
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Christoph Smit, bronzen medaille voor zijn Nederlands record 200 meter rugslag tijd lange 
baan categorie S8 (nieuw NR met drempeltijd 3.10; zwom 3.08) 
Collin Schouten, zilveren medaille voor zijn 1500 meter vrije slag tijd korte baan, top 10 alle 
categorieën (5e) 
 
Nikki was helaas ziek bij de competitiewedstrijd, zij krijgt haar medaille op een later tijdstip. 
Alle winnaars gefeliciteerd! 

 

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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Learn2Race 
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Wedstrijdverslagen 

 
 
WZ&PC limietwedstrijd in Purmerend 
Met een behoorlijk groep zwemmers gingen wij op pad naar Purmerend voor een 
limietwedstrijd bij WZ&PC. Een mooie kans om wat PRs te verbeteren! En dat lukte goed 
want bij heel wat zwemmers vlogen de seconden er af.   
 
Op de 100 rug waren er PRs voor Nikki, Natasja, Jildau en Jelte. Op de 100 vrij zwommen 
Romee, Natasja en Giovanni mooie PRs. Femke en Mike zwommen mooie PRs op de zware 
200 school en op de 50 vlinder waren er PRs voor Nikki en Hiba. Op de 100 school 
zwommen Inge, Hiba, Romee, Emil en Derek PRs, terwijl op de 200 wissel Christoph zijn PR 
met vele seconden verbeterde. Femke en Jildau verbeterden tenslotte hun 50 vrij PRs.  

 

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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Competitie deel 2 in Den Helder 
Zondag 21 november was alweer het tweede 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! Helaas kon er door corona maatregelen geen publiek bij zijn, maar 
we zijn blij dat wij in ieder geval konden zwemmen. Door verschillende redenen hadden wij 
veel afmeldingen bij de ploeg, maar gelukkig zwommen de overgebleven zwemmers de 
tegels uit het zwembad (niet zo moeilijk in het Aquacentrum). 

Frederique zwom een PR op de 200 wissel en Levy op de 50 vrij. Thijmen zwom PRs op de 
100 rug en 200 school (en op zijn tussentijden!) en Ids op de 50 school en zwom voor het 
eerst een 100 wissel. Broer Jelte was op dreef met PRs op de 50 vrij en 100 rug, Inge op de 
50 rug, en Jip op de 50 vlinder en 100 vrij. Hiba en Emil gingen als een raket over het water 
met dikke PRs: beiden haalden op de 50 vrij en 100 rug vele seconden er af. 

Pascale Goed zwom PRs op haar afstanden, de 100 rug en 200 school en ook Bianca 
knabbelde wat van haar tijden af op de 100 school en 200 wissel. PRs op de 50 vrij en 100 
rug waren er voor Lina en Eric haalde een dikke vijf seconden van zijn 50 vlinder PR af. Mike 
zwom een PR op de 200 school en Amber bleef haar goede vorm tonen met PRs op de 100 
rug, 50 vlinder en 200 wissel. Ook Emma Marsman vloog over het water met dikke PRs op 
de 100 rug en 200 school.  

Mees knabbelde wat van zijn 50 vrij PR af en Natasja op de 50 vlinder en 100 vrij.  Emma 
Riemers haalde een seconden van haar 50 vlinder PR af en Nami zwom mooie PRs op de 50 
vrij en 100 rug. Ook Romee en Christoph zwommen PRs: Romee op de 50 vrij en 100 rug en 
broer Christoph op de 100 vrij en 100 school. Ook de familie Wesemann droeg bij aan de PR 
scores met een 100 school PR voor Kyra en 100 school en 200 wissel PRs voor Liam. 
Giovanni haalde nog een halve seconden van zijn 50 school PR af. 

Al met al weer mooie prestaties waardoor wij keurig op een zesde plaats in de regionale A-
klasse blijven staan. Op 16 januari is weer deel 3, voor deze keer in Heemskerk. 
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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 

 
8 december Frederique Bais 

9 december Twan Rozie 

9 december Alen Minasyan 

12 december Christoph Smit 

15 december Ids Boonstra 

24 december Mees Minneboo 

31 december Bianca Groot 

 

Deadline volgende Waterspetjes 

30 december 

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

zeemacht.wsz@gmail.com 

mailto:ellenstefan@quicknet.nl

