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Februari 2022 

Wedstrijdagenda 

Datum Wedstrijd Zwembad Bijzonderheden 

Februari    

3-6 februari Ned. Masters Kampioenschappen Rotterdam afgelast 

6 februari Limietwedstrijd LB Alkmaar aanschrijving verstuurd 

13 februari Minioren Circuit deel 2 Zaandam aanschrijving verstuurd 

    

Maart    

13 maart KNZB Zwemcompetitie deel 4 Den Helder  

19 maart Learn2Race deel 3 Den Helder Schoolslag finales 

20 maart Minioren Circuit deel 3 Alkmaar  
27 maart Limietwedstrijd LB Alkmaar  
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Nieuws 

Van het bestuur & technische commissie 
 
Aanschrijvingen wedstrijden 
Een verzoek aan iedereen om weer goed op te letten op jullie mail nu de eerste 
wedstrijdaanschrijvingen weer zijn verstuurd. Voor veel wedstrijden is het onduidelijk of en 
hoeveel publiek er wordt toegelaten, dit vanwege de verplichte 1.5 meter afstand, ook 
tussen oudere zwemmers. Hierdoor is veel tribuneruimte nodig voor de zwemmers, wat 
weer de ruimte voor bezoekers beperkt. Wij hopen op jullie begrip hiervoor. 
 
 

Van de trainers 

Binnenbad trainen 
Gelukkig mogen wij weer in het binnenbad trainen en velen zijn al weer 
volop in training. Toch gebeurt het regelmatig dat op papier alle banen 
propvol liggen maar er uiteindelijk veel minder zwemmers zijn. Vooral bij 
de junioren/jeugd/senioren gebeurt dit regelmatig. Aangezien badwater 
duur is (per 1 Januari is de huurprijs met maar liefst 5% omhoog gegaan) 
en andere zwemmers wellicht wel hadden willen trainen op jouw plek, verzoeken wij om je 
af te melden op wedstrijdzwemmen@zeemacht.nl als je niet kan. Hiermee maak je het 
mogelijk dat bij lagere opkomst andere zwemmers kunnen trainen. 

 
Ik ga een wedstrijd zwemmen en ik neem mee…. 
Nu wij weer wedstrijden mogen zwemmen, is het goed te bedenken  wat je allemaal wel of 
niet moet meenemen. Hieronder volgt een samenvatting uit onze almanak: 
 
Wat neem je aan spullen mee? 
Het rode Zeemacht T-shirt (bestellen bij SportEmotion) 
De navy blauwe Zeemacht broek (bestellen bij SportEmotion) 
Badmuts (bv blauwe Zeemacht badmuts) 
Zwembroeken/pakken 
Zwembrilletje 
Reserve brilletje en evt. reserve badmuts 
2 Handdoeken 
Slippers 
Drinken zonder koolzuur 
Licht verteerbaar eten (bijv. sultana’s) 
 
Kijk bij het verlaten van het zwembad of je alles bij je hebt. Let er ook op dat het jouw 
spullen zijn die je meeneemt. Het komt namelijk vrij vaak voor dat het ene kind het T-shirt 
van een ander mee heeft genomen. 
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Als je een goede wedstrijd wilt zwemmen, moet je het juiste voedsel eten. Je moet er 
namelijk voor zorgen dat er genoeg brandstof in je spieren zit. Wees voorzichtig met vet! 
Vetverbranding gaat namelijk langzamer, en dus kun je dan niet knallen. Daarom moet je 
voor de wedstrijden geen friet, kroketten of snacks eten. Wees vlak voor of tijdens een 
wedstrijd ook voorzichtig met zoete drankjes als AA of Extran. Deze geven een negatieve 
invloed op je prestaties. Isostar en Aquarius bevatten weinig suiker en zijn daarom een 
goed alternatief. Je kunt de andere dranken wellicht verdunnen met water, maar water is 
natuurlijk altijd goed. Drinken is erg belangrijk tijdens de wedstrijd omdat je veel vocht 
verliest door de warme lucht. 
 
Eten doe je maximaal twee uur voor de wedstrijd. Zorg ervoor dat je genoeg eet, zodat je 
niet halverwege honger krijgt. Met een lege maag kan je helemaal niet goed zwemmen. 
Tussendoor kun je kleine hapjes eten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan ontbijtkoek, crackers of 
sultana’s. Meer is echt niet nodig! Belangrijk is wel te blijven drinken om het vochtverlies te 
compenseren. 

 
Zeemacht app 
Ben je altijd op zoek naar info over zwemwedstrijden, of trainingen van 
Zeemacht? Geen idee waar het zwembad is waar de wedstrijd wordt 
gehouden? Benieuw hoe hoog je op de ranglijst staat? Weten wanneer de 
volgende wedstrijd is? Dat kan je nu allemaal in een handomdraai vinden op 
je mobiel, namelijk door de Zeemacht app te downloaden. Op dit ogenblik is 
de Zeemacht app alleen te verkrijgen op Android telefoons (Play Store). 
Download de app nu! 
 
Gezocht: oude telefoons en tablets 
Binnen de zwemwereld zijn langzamerhand een aantal veranderingen in aantocht die het 
(vele) papierwerk rondom een zwemwedstrijd moeten vergemakkelijken. Zo heeft het 
bedrijf Swimster in opdracht van de KNZB een app ontwikkeld waarmee zwemtijden 
worden geklokt, die automatisch worden doorgegeven aan de jury en 
ook voor het publiek inzichtelijk zijn. Binnen de KNZB is er discussie om 
deze app verplicht te stellen bij bepaalde wedstrijden. Ook bij onze 
eigen vereniging zijn wij druk bezig met automatiseren. Voor deze 
ontwikkelingen zouden wij graag willen beschikken over oude telefoons 
en tablets die bij jullie in de la liggen en niet meer worden gebruikt. Deze kunnen wij dan 
omvormen om geschikt te maken voor officials. Wij hebben een voorkeur voor Android 
telefoons en tablets, maar Apple telefoons en tablets zijn ook bruikbaar. Wil je ze aan ons 
doneren? Haal dan SIM kaarten eruit en verwijder persoonlijk apps en eventueel foto’s die 
er nog opstaan. Geef ze mee aan een van de trainers of stuur een mail naar 
wedstrijdzwemmen@zeemacht.nl. Alvast bedankt! 
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Uit de oude fotodoos (2015) 
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Wedstrijdverslagen 

 
 
Helaas nog geen verslagen…. 

  

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


 
 

               Nieuwsbrief MSV Zeemacht Wedstrijdzwemmen 

 

 
 
  

 

 

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 februari  Collin Schouten 

20 februari Yfke Boonstra 

28 februari Amber van der Kruk 

 

 

Deadline volgende Waterspetjes 

25 februari 

 

 

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

zeemacht.wsz@gmail.com 
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