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Januari 2022 

Wedstrijdagenda 

Datum Wedstrijd Zwembad Bijzonderheden 

Januari    

16 januari KNZB Zwemcompetitie, deel 3 Heemskerk afgelast 

23 januari Minioren Circuit deel 1 Zaandam afgelast 

29-30 januari Provinciale 
Winterkampioenschappen 

Hoofddorp afgelast 

    

Februari    

3-6 februari Ned. Masters Kampioenschappen Rotterdam afgelast 

6 februari Limietwedstrijd LB Alkmaar  

13 februari Minioren Circuit deel 2 Zaandam  
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Nieuws 

Van het bestuur & technische commissie 
 
 
Buitenbad zwemmen 
Na overleg met Aquacentrum Den Helder heeft onze afdeling tijd beschikbaar gekregen 
voor trainingen in het buitenbad. Deze trainingen zijn op zaterdagen van 12 tot 2 en op 
zondagen van 12 tot half 2. Helaas zijn door coronabeperkingen bij trainingen met 
zwemmers ouder dan 18 jaar, maar maximaal 12 zwemmers toegestaan (3 per baan). Wel 
mag er nu binnen worden omgekleed (met coronatoegangsbewijs voor zwemmers  van 18 
en ouder). Om toch iedereen een kans te geven te kunnen trainen hebben wij de groepen 
iets anders onderverdeeld: 
 
Zaterdag 
12.00 tot 12.55: zwemmers geboortejaar 2008 en ouder (junioren 3 en ouder)   
13.00 tot 13.55: zwemmers geboorte jaar 2009 of jonger (minioren+junioren 1 en 2) 
 
Zondag: 
12.00 tot 12.45: zwemmers geboortejaar 2008 en ouder  (junioren 3 en ouder) 
12.45 tot 13.30: zwemmers geboortejaar 2009 of jonger (minioren+junioren 1 en 2) 
 
Aanmelden kan nog steeds via deze link: 
https://datumprikker.nl/ppxddjvce338k5ze 
 
Op dit moment is er nog plek voor een paar zwemmers op elk uur. Meld je wel alleen aan 
als je echt kan! Mocht je aanmelden en toch niet kunnen, haal dan je reservering op tijd 
weg. Hierdoor kunnen andere mensen alsnog trainen. 
 
 

Van de trainers 

Buitenbad zwemmen 
Helaas kunnen wij voorlopig niet zwemmen in het binnenbad en mogen 
wij voorlopig alleen in het weekend in het buitenbad. Doordeweeks is het 
echter mogelijk om op eigen gelegenheid te reserveren voor het 
buitenbad. Wil je schema’s hebben voor als je zelf zwemt, laat het dan 
even weten aan een van de trainers.  

 
Nieuwe promotiefilm 
Wellicht herinneren jullie nog dat bij de eerste Learn2Race van dit jaar Regio Noordkop 
opnames heeft gemaakt. Die hebben zij nu verwerkt in een fantastisch promotiefilm voor 
onze afdeling. Kijk snel op: 

https://datumprikker.nl/ppxddjvce338k5ze
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https://www.youtube.com/watch?v=guLxsmW0Xgg 
 
De film staat nu ook op onze website en YouTube kanaal. Verspreid de link naar 
klasgenoten, vrienden en familie! 
 

 

 

 

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=guLxsmW0Xgg
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Sinterklaastraining 
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Wedstrijdverslagen 

 
 
Minioren Clubmeet deel 2 in Alkmaar 
Op zondag 28 november werd deel 4 van de Minioren ClubMeet gezwommen in Alkmaar 
en voor het eerst dit seizoen deed er een minioren team van MSV Zeemacht mee! Onder 
begeleiding van trainers Marianne en Ritsert zwommen Inoa, Anne, Giovanni, Ids, Levy en 
debutanten Alen, Vince en Yfke zo hard als zij maar konden! De trainers konden trots zijn 
op hun ploeg want er werd, ook door de debutanten, allemaal netjes volgens de regels 
gezwommen want geen diskwalificaties. Bij deze wedstrijd werden er ook nog PRs 
gezwommen. Ids zwom een PR op de 50 vrij en 100 rug. Inoa zwom een mooie PR op de 50 
vrij, Giovanni op de 100 rug en Levy op de 50 vrij, 50 school en 100 school. 
 
Ook klokker Guy maakte zijn debuut deze wedstrijd na zijn geslaagde examen afgelopen 
week. Veel dank aan hem en Chantal voor het fungeren als klokkers. 
 
Een mooi debuut en hopelijk kunnen wij begin volgend jaar een nog grotere miniorenploeg 
naar het Minioren Circuit sturen. 

 

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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Nederlandse Kampioenschappen korte baan in Den Haag 
Drie zwemmers van MSV Zeemacht waren er in geslaagd om zich te kwalificeren voor de 
Nederlandse Kampioenschappen korte baan in Den Haag: Amber, Emma en Christoph. Over 
drie dagen werd het toernooi gezwommen. 
Dag 1 op de NK korte baan begon al meteen goed. Amber won brons op de 100 wissel  in 
een dikke PR en werd 4e op de 50 vrij, ook in een PR. Als dertienjarige zwemmer werd 
Christoph al vierde op de 100 rug (met PR) en vijfde op de 100 vrij bij de 'grote mannen', de 
seniore. Dag 2 van het NK korte baan was ook al vol met successen. Op de 100 rug won 
Amber goud en werd dus Nederlands Kampioen! Op de 200 wissel wist zij het zilver te 
veroveren. Christoph deed hier niet voor onder en won het zilver op de 100 vlinder en na 
een spannende strijd het brons op de 50 rug in een sterk nieuw persoonlijke record! Emma, 
nog herstellende van een zware verkoudheid, zwom de 100 vrij even boven haar PR, goed 
voor een negentiende plek bij de jeugd. De derde en laatste dag  op het NK was wederom 
erg succesvol. Amber werd Nederlands Kampioen op zowel de 50 rug als de 200 vrij. Als 
kers op de taart zwom ze een Nederlands record (2.11.18) op de 200 vrij! Christoph zwom 
PRs op zowel de 50 vrij en 50 vlinder en won op die laatste afstand het zilver. Mooie 
prestaties van onze parazwemmers die in totaal met 8 medailles het NK korte baan 
afsloten. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nederlandse Junioren Kampioenschappen korte baan in Eindhoven 
De week na de senioren NK werd het junioren NK gezwommen in Eindhoven. Christoph had 
de limieten voor maar liefst negen afstanden gezwommen en had dus een vol programma 
voor de drie dagen dat het toernooi duurde. De eerste dag met de 400 vrij begon al goed 
met een bronze medaille en een dikke PR. Op de tweede dag kwamen er nog meer 
successen. Allereerst zilver op de 100  vrij en daarna goud, en dus Nederlands Kampioen, op 
de 100 rug. In de middag kwam daar goud op de 100 wissel en goud op de 50 vrij bij! En op 
alle vier de afstanden mooie PRs. Op de laatste dag bleven de successen maar komen. 
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Brons op de 100 school (PR) en goud op de 200 wissel (PR) in de ochtend. In de middag 
haalde Christoph helemaal een huzarenstukje uit. Allereerst won hij het goud op de 100 
vlinder (PR) om 19 minuten daarna op de 200 vrij (PR) wederom het goud, gedeeld met een 
andere zwemmer, te halen. Fantastische prestaties dus op het NJK van Christoph. 
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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 

 
5 januari Kyra Wesemann 

5 januari Erwin van Boheemen 

6 januari Jet Kleine 

10 januari  Thijmen van Boheemen 

16 januari Nami vd Ruit 

22 januari Basma Essataa 

 

 

Deadline volgende Waterspetjes 

28 januari 

25 februari 

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

zeemacht.wsz@gmail.com 
 

mailto:ellenstefan@quicknet.nl

