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Maart 2022 

Wedstrijdagenda 

Datum Wedstrijd Zwembad Bijzonderheden 

Maart    

6 maart Open Purmerend Kamp. Purmerend Aanschrijving verstuurd 

13 maart KNZB Zwemcompetitie deel 4 Den Helder Aanschrijving verstuurd 

19 maart Learn2Race deel 3 Den Helder Vlinder/vrije slag  

20 maart Minioren Circuit deel 3 Alkmaar Aanschrijving verstuurd 

27 maart Limietwedstrijd LB Alkmaar Aanschrijving verstuurd 

    

April    

10 april Minioren Circuit deel 4 Den Helder  
10 april ZuyderZee Masters Circuit Alkmaar  

24 april KNZB Zwemcompetitie deel 5 Den Helder  
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Nieuws 

Van het bestuur & technische commissie 
 
Coronamaatregelen en een vooruitblik 
De coronamaatregelen zijn grotendeels opgeheven en dat betekent dat ook de 
zwemwereld weer helemaal op stoom komt. Trainingen zijn weer toegankelijk voor publiek 
en er worden weer volop wedstrijden georganiseerd.  Op onze website staat de actuele 
wedstrijdkalender dus houd deze in de gaten. Niet alle wedstrijden zijn voor alle leeftijden. 
Mocht je twijfels hebben of een bepaalde wedstrijd open staat voor jou (of je kind) dan kan 
je altijd even een trainer vragen. Ook kan je hieronder een handig overzichtje vinden met 
de indeling in leeftijdscategorieën naar geboortejaar. Graag jullie speciale aandacht voor 
twee verschillende wedstrijden. Als eerste de competitiewedstrijden. Dit zijn verplichte 
wedstijden en in principe wordt iedereen aangeschreven, tenzij er geen geschikte 
afstanden zijn.  Dit is altijd een beregezellige wedstrijd en ook nog eens in ons eigen 
zwembad. Zet de data dus vast in je agenda! Als tweede het WZ&PC Pinkstertoernooi in 
Purmerend. Helaas kon deze ontzettend leuke 3-daagse wedstrijd de afgelopen 2 jaar niet 
doorgaan, maar dit jaar lijkt het helemaal goed te komen! Dit zwemfeestje wordt dit jaar 
gelukkig weer georganiseerd en we hopen in te schrijven met een grote groep. Deze 
wedstrijd is open voor minioren 3 en ouder en dit jaar zijn er zelfs aparte masters-
afstanden.  Ook dit jaar gaan we weer zorgen voor een gezellige omlijsting met 
gezamenlijke maaltijden.  
 

Meisjes Jongens Geboortejaar Meisjes Jongens Geboortejaar 

Minioren 1 Minioren 1 2015 Jeugd 1 Junioren 4 2006 

Minioren 2 Minioren 2 2014 Jeugd 2 Jeugd 1 2005 

Minioren 3 Minioren 3 2013 Senioren 1 Jeugd 2 2004 

Minioren 4 Minioren 4 2012 Senioren 2 Senioren 1 2003 

Minioren 5 Minioren 5 2011 Masters Masters 2002 

Junioren 1 Minioren 6 2010 Masters Masters 2001 

Junioren 2 Junioren 1 2009    

Junioren 3 Junioren 2 2008    

Junioren 4 Junioren 3 2007    

 
 
Iets nieuws: een borstcrawlcursus 
Het is geen geheim dat in de afgelopen twee jaar het lastig was om nieuwe leden te werven 
door de coronaperikelen. Er zijn al verschillende initiatieven ontwikkeld (bv nieuwe 
promotiefilm, advertenties) en komende maand beginnen wij met een nieuwe initiatief: 
een borstcrawlcursus. In zes weken kunnen beginnende en al gevorderde zwemmers de 
fijne kneepjes van de borstcrawl leren van onze trainers. Deze cursus is bedoeld voor (jong) 
volwassenen die het (nog) niet zien zitten om lid te worden van een zwemvereniging maar 
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wel graag zwemmen en de zwemslagen willen leren. Middels deze cursus kunnen zijn een 
beetje van de sfeer proeven van wedstrijdzwemmen en hopelijk worden er een aantal zo 
enthousiast dat ze de stap durven te wagen en onze groep masters groter te laten worden.  
 
Kennen jullie familie, vrienden of collega’s die misschien interesse hebben? Verwijs ze naar 
onze website www.zeemacht.nl/wedstrijdzwemmen. Daar staat een link naar de flyer en 
kan je je ook inschrijven op een lijst voor toekomstige cursussen.  
 
 

Van de trainers 

Learn2Race deel 3  
Op 19 maart hebben wij weer onze Learn2Race wedstrijd, met dit keer 
een mix van vrije slag en vlinderslag als finale. En eindelijk mogen de 
ouders er gewoon bij zijn! Dus kom vooral kijken en moedig de zwemmers 
vooral aan! Wij verzamelen weer eerder dan normaal, om 7.35 ga je het 
zwembad binnen om je om te kleden. Om 7:45 gaan wij inzwemmen en 
stipt om 8.00 uur begint te wedstrijd. De medailles worden weer buiten het zwembad 
uitgereikt. 
 

Zwemspullen over? Doneer of adverteer ze! 
Heb je ergens op de zolder nog oude zwemplanken staan, of oude pullboys? Of, vooral, 
zoomers die een maat te klein zijn? Laat het ons dan even weten! We kunnen adverteren in 
het Waterspetje of je kan het doneren aan de afdeling. Hiermee kunnen wij bijvoorbeeld 
nieuwe aspirant leden gelukkig maken die nog geen spullen hebben maar wel al 
proeftrainingen doen. 

 
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! 

  

http://www.zeemacht.nl/wedstrijdzwemmen
mailto:wedstrijdzwemmen@zeemacht.nl


 
 

               Nieuwsbrief MSV Zeemacht Wedstrijdzwemmen 

Onderwaterfoto’s zwemtrainingen 
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Wedstrijdverslagen 

 
 
DAW limietwedstrijd in Alkmaar 
In Alkmaar werd de eerste wedstrijd sinds november weer gezwommen en meteen nog wel 
op de lange baan, 50 meter. Dat was wel even wennen voor iedereen! Desalniettemin was 
het heerlijk om weer aan een wedstrijd deel te nemen, ook al waren wij nog maar drie 
weken echt in training.  
 
Omdat het al tijden geleden was dat zwemmers een lange baan wedstrijd hadden 
gezwommen werden er toch al weer PRs gezwommen. Chaya zwom PRs op de 100 vrij, 50 
rug en 100 school en Bianca op de 100 vrij, 50 rug en 200 wissel. Mees behaalde een PR op 
de 50 vrij, Femke op de 50 school, Emma op de 50 vlinder en Collin op de 50 vrij. Christoph 
scherpte zijn PRs aan op de 50 en 100 rug en 50 en 100 vrij. Romee zwom PRs op de 50 vrij 
en 50 rug. Ook zwommen sommige zwemmers sneller dan hun korte baan tijd, wat 
ongewoon is omdat je normaliter langzamer zwemt op de lange baan (minder keerpunten). 
Zo zwommen Jelte op de 100 vrij en Emil op de 50 rug sneller dan hun korte baan PRs. 
 
Vanaf nu krijgen wij hopelijk weer regelmatig wedstrijden. De eerstvolgende lange baan 
wedstrijd zal weer eind maart in Alkmaar zijn, hopelijk kunnen de zwemmers dan laten zien 
dat er veel progressie is geboekt.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Minioren Circuit deel 2 in Zaandam 
In Zaandam werd de eerste Minioren Circuit gezwommen van het seizoen, grappig genoeg 
deel 2 want deel 1 was door de lockdown niet doorgegaan. Bij deze wedstrijd maakte 

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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Guilliano en Sem hun debuut voor MSV Zeemacht. En gelukkig mochten er ook een beperkt 
aantal ouders op de tribune zitten! 
 
De wedstrijd begon met de 4x50 vrij estafette waar de Zeemachtploeg een mooie derde 
plek wist te bemachtigen. Daarna zwom iedereen zijn individuele nummers waarbij een 
aantal voor het eerst een 200 meter moesten zwemmen: de 200 vrij. Best wel lang! Maar 
iedereen zwom de afstand keurig en kwamen dicht bij hun geschatte inschrijftijd. Ook 
zwemmers die voor het eerst een 100 meter moesten zwemmen kwamen dichtbij, of 
waren zelfs sneller, dan hun geschatte inschrijftijd. Er werden ook al weer persoonlijke 
records gezwommen. Levy zwom PRs op de 100 rug en 100 school, Ids en Emil op de 100 
vrij (halverwege hun 200 vrij), Hiba op de 200 vrij en Romee en Anne op de 100 school. Na 
afloop werden er klassementen opgemaakt en bleken er medailles te zijn voor Romee bij de 
minioren en Yfke, Sem en Guiliano bij de Swimkick. 
 
Iedereen had veel plezier bij de wedstrijd en de trainers  konden goed zien wat er nog 
verbeterd kon worden. De komende weken wordt er hard getraind op de vlinderslag omdat 
deze bij de volgende wedstrijd in Alkmaar veel terugkomt. Maar ook de andere slagen 
worden niet vergeten! 
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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 

 
3 maart Peter van Maurik 

13 maart Malika Brink 

13 maart Gijs Marsman 

19 maart Annette van Dok 

21 maart Gerben Rozie 

28 maart Emma Riemers 

 

Deadline volgende Waterspetjes 

30 maart 

28 april 

 

 

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

zeemacht.wsz@gmail.com 
 

mailto:ellenstefan@quicknet.nl

