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April 2022
Wedstrijdagenda
Datum
April
10 april
10 april
24 april
Mei
5-8 mei
14-15 mei
15 mei
21-22 mei
21-22 mei
28 mei

Wedstrijd

Zwembad

Bijzonderheden

Minioren Circuit deel 4
ZuyderZee Masters Circuit
KNZB Zwemcompetitie deel 5

Den Helder
Alkmaar
Den Helder

Aanschrijving verstuurd
Aanschrijving verstuurd
Aanschrijving verstuurd

ONMK lb (Masters)
Provinciale Kampioenschappen
Minioren Circuit deel 1
Provinciale Kampioenschappen
Jaargangwedstrijden
Learn2Race deel 4

Eindhoven
Amsterdam (lb)
Purmerend
Hoofddorp (kb)
Leiden
Den Helder

Nieuwe leden
Ginger de Grave (minior 5)

We wensen je veel plezier en succes bij Zeemacht!

limieten
limieten
Beste 18 van NL
Schoolslag
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Nieuws
Van het bestuur & technische commissie
Officials gezocht!
Een zwemwedstrijd kan alleen georganiseerd worden als er voldoende officials zijn.
Deelnemende verenigingen zijn verplicht om voor elke wedstrijd per zoveel zwemmers een
official aan te melden (bv 1 official per 5 zwemmers). Kan de vereniging dit niet, dan mogen
er maar een beperkt aantal zwemmers deelnemen.
Gelukkig heeft Zeemacht veel ouders die official zijn en dus kunnen meestal alle zwemmers
deelnemen. Elk jaar echter stoppen er wel een aantal officials of worden hun kinderen
ouder en gaan ze naar andere wedstrijden. Dit zal ook volgend jaar gebeuren en er is een
goede kans dat wij dan, vooral bij miniorenwedstrijden (geboren 2011 of later) en master
wedstrijden (ouder dan 20 jaar), niet meer iedereen kunnen laten deelnemen aan
wedstrijden. Uiteraard zullen kinderen/familie van officials wel altijd kunnen deelnemen.
Daarom doen wij een dringende oproep aan alle ouders/familie/vrienden van onze
zwemmers om official te worden. In april en mei wordt er een officialcursus gehouden
(tijdwaarnemer 4) in Hoorn (start datum 21 april) en wij zouden het fantastisch vinden als
een aantal van Zeemacht zich hier voor opgeven en samen de cursus doen.
Vraag aan alle officials maar hoe leuk het is om bij de wedstrijd actief te zijn in plaats van
uren lang op de tribune te hangen. Je hebt de beste plek in het zwembad om de wedstrijd
te zien en de sfeer onder de officials, ook allemaal ouders/familie van zwemmers, is altijd
top. De cursus is vijf avonden, en intern oefenen wij ook bij bijvoorbeeld de Learn2Race
wedstrijden.
Vragen? Spreek een trainer aan of mail ons. Je kan je opgeven door voor vrijdag 8 april een
mail te sturen naar wedstrijdzwemmen@zeemacht.nl.

Van de trainers
Clubkampioenschappen
Langzamerhand komen de maanden van de beslissende wedstrijden aan:
het laatste deel van de KNZB Zwemcompetitie in april, het NK Masters en
de Noord-Hollandse Kampioenschappen in mei en het NJJK en de
Minorenfinales in juni. Om voor iedereen een leuke afsluiting van het
seizoen te geven zijn wij van plan om als laatste wedstrijd onze eigen
clubkampioenschappen te organiseren. De voorlopige datum hiervoor is zondag 3 juli dus
zet deze alvast in je agenda! Naast een feestelijke zwemwedstrijd zijn er ook plannen om
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een leuke BBQ o.i.d. erna te organiseren, een en ander afhankelijk van de vrijwilligers die
dit op zich willen nemen.
Open water zwemmen
Ja, het is nu nog erg koud om in het open water te zwemmen, met gemiddelde
temperaturen van 10 graden of kouder. Echter, als de temperaturen weer oplopen zullen
wij bij iedereen weer inventariseren of er interesse is voor open water trainingen. Dit jaar
willen wij met een specifieke doel trainen, namelijk deelname aan de open water wedstrijd
die Oude Veer organiseert in Anna Paulowna op zaterdag 25 juni. Deze wedstrijd is op
dezelfde locatie als onze open water trainingen! Afstanden variëren van 250 en 500 meter
voor minioren, 1 km voor junioren en 1 km of nog langer voor senioren. Wil je er aan
meedoen? Doe dan mee met de open water trainingen!

Parade der Limieten
Het is lang geleden dat wij dit hebben kunnen doen, maar eindelijk hebben wij weer een
parade der limieten! Hieronder staan de zwemmers (junioren/jeugd/senioren) die aan de
limieten voor de Noord-Hollandse kampioenschappen hebben voldaan. De
kampioenschappen worden gezwommen op 14-15 mei (Amsterdam) en 21-22 mei
(Hoofddorp). Alvast gefeliciteerd met jullie limieten!
Frederique Bais: 50, 100, 200 vrij; 50, 100, 200 school; 50 vlinder; 200 wissel
Thijmen van Boheemen: 50, 100, 200, 400 vrij; 200 school; 50, 100 vlinder; 200 wissel
Jelte Boonstra: 50, 100, 400 vrij
Chaya Bremer: 50, 100, 200, 400 vrij; 50, 100, 200 rug; 50, 100 school
Jip Duursema: 50, 100, 200 vrij; 50 rug; 50, 100 school; 50, 100, 200 vlinder; 200 wissel
Pascale Goed: 50 vrij
Lina Hani: 50, 100 vrij; 50 rug
Erick van Heezick: 50, 100 vrij; 50 vlinder
Nikki Hofland: 50, 100, 200, 400 vrij; 50, 100, 200 rug; 50, 100, 200 school; 50, 100 vlinder;
200 wissel
Mike Kloth: 50, 100 vrij; 100 school
Amber vd Kruk (reguliere limieten): 50, 100, 200, 400 vrij; 50, 100 rug; 200 wissel
Emma Marsman: 100, 200 vrij; 200 school
Suzanne Mosch: 50 vrij; 50 rug
Tessa Mosch: 50, 100 vrij
Mees Minneboo: 50 vrij; 50 vlinder
Nicole Nelissen: 50 vrij
Jordi de Nijs: 50, 100, 200 vrij; 50, 100 vlinder; 200 wissel
Femke Paus: 50, 100, 200, 400, 800 vrij; 50, 100, 200 rug
Emma Riemers: 50, 100, 200, 400, 800 vrij; 50, 100, 200 rug; 50, 100 vlinder; 200 wissel
Collin Schouten: 50, 100,200, 400, 1500 vrij; 50,100, 200 rug; 50, 100, 200 vlinder; 200, 400
wissel
Christoph Smit (regulier limiet); 400 wissel
Liam Wesemann; 50, 100 school
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Learn2Race deel 3
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Wedstrijdverslagen

Open Purmerendse Kampioenschappen
In Purmerend werd een bijzondere limietwedstrijd gezwommen. Er werden namelijk
klassementen gemaakt over een 50, 100 en 200 meter afstand en de winnaars kregen een
medaille! Dat was voor velen een motivatie om toch maar eens een 200 meter te
zwemmen.
Het was mooi om te zien dat er naast de jacht om medailles er ook veel persoonlijke
records werden gezwommen. Derek zwom PRs op de 100 vrij en 50 school, Femke op de
200 rug en 50 school en Jordi zwom na lange tijd weer een PR, op de 50 vlinder. Hiba
behaalde PRs op de 100 en 200 vrij, en Inge op de 100 rug en 50 school. Chaya wist wat van
haar 50 school en 200 vrij PRs af te knabbelen, en Jlidau op haar 100 vrij PR met onderweg
nog ook PRs op de 50 vrij en de 50 rug. Jelte zwom maar liefst 40 seconden sneller dan zijn
200 vrij PR en behaalde ook nog PRs op de 100 rug en 50 school. Thijmen haalde een flink
stuk af van zijn 200 vrij en 50 vlinder PRs en Frederique dook onder haar PRs van de 200 vrij
en 100 rug.
Toen alle afstanden waren gezwommen bleken er medailles te zijn voor Jordi, Emma en
Nikki. Lekker gezwommen allemaal!
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KNZB Zwemcompetitie deel 4 in Den Helder
In Den Helder werd het vierde deel van de KNZB Zwemcompetitie gezwommen van het
seizoen, deel 3 was helaas door de lockdown niet doorgegaan. Het is altijd fijn om in ons
eigen bad te zwemmen en dat bleek wel want er werd keihard gezwommen! Er konden
heel veel PRs worden genoteerd maar ook de estafettes waren top! De junioren estafette
won dik van de andere ploegen, de dames estafette werden mooi tweede dicht achter de
favoriet en de heren estafette maakte het superspannend door op de laatste meters als
eerste te eindigen!
Er is een lange lijst aan persoonlijke records dus we zullen het kort houden hier. PRs
werden er gezwommen door Frederique (50 vrij), Ryan (100 school), Levy (100 school),
Thijmen (100 vlinder & 100 wissel), Ids (50 vrij, 100 school), Jelte (50 rug, 100 school), Jildau
(50 rug), Chaya (50 rug, 100 school), Inge (50 rug), Jip (100 rug), Emil (50 rug, 100 school),
Pascale (100 vlinder), Bianca (50 vlinder), Eric (50 rug), Nikki (50 rug), Talitha (50 vrij, 100
vrij, 100 wissel), Mike (100 vlinder, 100 wissel), Mees (100 rug, 50 vlinder), Emma Marsman
(100 vlinder, 100 wissel), Alen (100 school), Jordi (50 vlinder), Nami (100 school), Collin (50
rug, 50 vrij), Romee (50 rug, 100 school), Liam (50 vlinder), Anne (50 vrij, 100 school) en
Giovanni (50 vrij, 100 school).
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Door deze mooie resultaten hebben wij ons prima gehandhaafd op de zesde plaats in de
competitie. We zijn wat uitgelopen op de concurrentie onder ons en ingelopen op de vijfde
plaats. Het laatste deel is op 24 april ook weer in ons thuisbad. Dat wordt een uitgebreid
zwemprogramma met veel estafettes dus nog 1x knallen!

Minioren Circuit deel 3 in Alkmaar
In Zaandam werd de tweede Minioren Circuit gezwommen van het seizoen, grappig genoeg
deel 3 want deel 1 was door de lockdown niet doorgegaan. Helaas waren er veel zwemmers
ziek waardoor er een aantal helaas niet konden zwemmen en er ook geen estafettes
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konden doorgaan. Maar diegene die er wel waren, zwommen de tegels uit het bad!
Levy zwom PRs op de 50 rug en 50 school en Ids op de 100 vrij. Inoa behaalde een PR op de
50 vrij, en Emil zwom een PR op de 100 vrij met onderweg een PR op de 50 vrij. Ook
Giovanni zwom een flinke PR op de 100 vrij. Verder werden er veel spannende nieuwe
afstanden gezwommen zoals een 200 wissel. Dat deed iedereen perfect want er waren
geen diskwalificaties en er werden al mooie eerste tijden neergezet. Na afloop werden er
klassementen opgemaakt en bleken er medailles te zijn voor 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 omdat de volgende
wedstrijd in ons eigen thuisbad is!

DAW limietwedstrijd lange baan in Alkmaar
In Alkmaar werd een van de laatste wedstrijden gezwommen waar nog limieten voor de
provinciale kampioenschappen konden worden gehaald. Een dat lukte bijzonder goed want
er werden fors veel limieten
gezwommen voor de NoordHollandse Kampioenschappen. Deze
vele limieten betekende dat er ook
veel PRs werden gezwommen!
In totaal werden er bijna 50 lange
baan PRs gezwommen of zelfs tijden
die sneller waren dan de korte baan
PRs. Persoonlijke records konden
genoteerd worden voor Thijmen
(100 vrij, 50 vlinder), Jildau (100 vrij),
Chaya (100 rug, 100 school, 50
vlinder), Inge (100 vrij), Bianca (100
school), Eric (100 vrij, 50 rug), Nikki
(100 vrij, 50 rug, 50 vlinder), Mike
(50 vrij, 100 vrij, 100 school), Jordi
(50 vrij), Femke (100 vrij, 50 rug, 100
school), Christoph (100 vlinder) en
Marco (100 vrij, 100 rug, 50 school).
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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
6 april

Inoa Bremer

18 april

Emma Marsman

20 april

Vince Ellen

22 april

Derek Valkenier

27 april

Anna-Sophie Greve

Deadline volgende Waterspetjes
28 april
26 mei
30 juni

Mededelingen, verslagen en leuke foto’s voor de nieuwsbrief sturen naar:
zeemacht.wsz@gmail.com

