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Mei 2022 

Wedstrijdagenda 

Datum Wedstrijd Zwembad Bijzonderheden 

Mei    

5-8 mei ONMK lb (Masters) Eindhoven Aanschrijving verstuurd 

14-15 mei Provinciale Kampioenschappen Amsterdam (lb) Aanschrijving verstuurd 

15 mei Minioren Circuit deel 1 Purmerend Aanschrijving verstuurd 

21-22 mei Provinciale Kampioenschappen Hoofddorp (kb) Aanschrijving verstuurd 

21-22 mei Jaargangwedstrijden Leiden Beste 18 van NL 

28 mei Learn2Race deel 4 Den Helder Schoolslag finale 

    

Juni    
4-6 juni Pinkstertoernooi Purmerend Uitnodiging verstuurd 

10-12 juni NJJK Eindhoven  
18-19 juni Regio Minioren Finales Hoofddorp Top 24 van Noord-Holland  

17-19 juni ONK Amersfoort  

25 juni Open Water Oude Veer Anna Paulowna  
    

Juli    
3 juli Clubkampioenschappen Den Helder  

 
 

Nieuwe leden 
Evi Koopman (minior 2) 

 

We wensen je veel plezier en succes bij Zeemacht! 
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Nieuws 

Van het bestuur & technische commissie 
 
Uitvallen van zwemtrainingen 
De komende weken zullen er enkele trainingen uitvallen vanwege vrije dagen. Op 
donderdag 26 mei (Hemelvaartdag) en maandag 6 juni (2e Pinksterdag) zijn er geen 
trainingen. De overige dagen, inclusief donderdag 5 mei, zijn er wel trainingen. 
 
Henk vd Brink overleden 
Met leedwezen heeft het afdelingsbestuur kennis 
genomen van het overlijden van onze oud-official en oud-
bestuurslid Henk van den Brink. Henk raakte betrokken bij 
onze afdeling toen zijn dochter Renée lid werd en hij de 
official cursus ging volgen. Al snel maakte hij carrière tot 
kamprechter en in die functie was hij een graag geziene 
official bij vele zwemwedstrijden in Noord-Holland en een 
echt visitekaartje voor onze afdeling. Henk heeft ook een 
aantal jaren deel uit gemaakt van het afdelingsbestuur. 
Samen met de zwemmende dochters Renée en Suzanne 
en zijn vrouw Cora, die actief was bij de Technische 
Commissie, vormden zij een echte Zeemacht zwemfamilie. Tot op het laatst dacht hij nog 
aan ons, want hij stond er op dat hij zijn official stopwatches aan de afdeling wilde doneren. 
 
Wij wensen Cora, Robin, Renée en Suzanne veel sterkte met dit enorme verlies. 
 
Bericht van de technische commissie 
We merken dat er onduidelijkheden zijn over het afmelden voor een wedstrijden en het 
betalen van de inschrijfkosten. Hieronder volgen de regels zoals vermeld in de almanak. 
 
Elke zwemmer, die naar een wedstrijd gaat, krijgt per E-mail een aanschrijving. Op de 
aanschrijving staat alle informatie, die je nodig hebt. Omdat een zwemwedstrijd duur is om 
te organiseren (badhuur, catering, drukkosten, medailles, etc.) wordt er door de organisatie 
van de wedstrijd altijd inschrijfgeld gevraagd. Deze is meestal afhankelijk van het aantal 
afstanden die je zwemt.  
 
Afmelden voor een wedstrijd dient voor de datum aangegeven in de aanschrijving gedaan 
te worden bij de TC. Als je niet reageert, gaan wij er van uit dat je naar de wedstrijd komt.  
Bedenk dus op tijd of je kan zwemmen op die dag en doe dit niet een dag voor de 
wedstrijd. Als je ziek bent, meld je dan zo snel mogelijk af bij de TC of op de dag van de 
desbetreffende wedstrijd bij de ploegleider. 
 
In de aanschrijving staat vermeld tot wanneer je nog kan afmelden zonder dat je 
inschrijfgeld hoeft te betalen, meestal de woensdag voor de wedstrijd rond 20:00. 
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De afmelding moet dan bij de organiserende vereniging binnen zijn. Om de TC de 
gelegenheid te geven de afmelding op tijd door te geven, zetten we in de aanschrijving een 
eerdere datum en tijdstip. Zo kunnen wij garanderen dat er kosteloos afgemeld wordt. Bij 
afmeldingen na dat tijdstip, ook door ziekte, kan de TC niet garanderen dat er nog kosteloos 
afgemeld kan worden en ben je verplicht het inschrijfgeld te betalen omdat de organisatie 
dan al kosten heeft gemaakt voor de wedstrijd. 
 

Van de trainers 

Funtraining 5 mei! 
In de meivakantie hebben wij op donderdagmiddag 5 mei van 17.00 tot 
18.00 een speciale funtraining in het wedstrijdbad. Iedereen die zwemt 
op zaterdagochtend van 8.00 tot 9.00 of op dinsdagmiddag van 17.00 tot 
18.00 mag dan ook komen EN je mag 1 iemand meenemen naar de 
training. Dat mag een vriendje/vriendinnetje zijn of je 
vader/moeder/oom/tante, etc. De enige voorwaarde is dat hij/zij minimaal een B-diploma 
heeft. We gaan er een leuke feesttraining van maken en er is wat lekkers te drinken en te 
snacken. 
 

Gevonden voorwerpen 

Bij de competitiewedstrijd van zondag 24 april is er een donkergrijze handdoek en een 
zwart-blauw broekje met gele veters gevonden (zie foto). Mocht je spullen herkennen mail 
dan even naar wedstrijdzwemmen@zeemacht.nl 

 

Geslaagde officials! 

Bij de Minioren Circuit deel 4 in ons eigen bad werden 
maar liefst vier officials beoordeeld: Desiree, Anchelique, 
Ulrich en Guy. Alle vier slaagden zij met glans voor hun 
examen en daarom mogen zij zich officieel tijdwaarnemer 
4 noemen! Alle vier van harte gefeliciteerd! Deze officials 
zijn hard nodig omdat wij zonder hun geen zwemmers 
mogen inschrijven in zwemwedstrijden. Volgend jaar bij de 
minioren (geboortejaar 2011 en later) hebben wij een 
tekort aan officials dus bij deze een oproep om je aan te 

mailto:wedstrijdzwemmen@zeemacht.nl
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melden! Vraag maar aan onze officials hoe geweldig het is om van zo dichtbij bij een 
wedstrijd van je kind te zijn. 

 
Zeemacht officials bij de Jurycursus 

Donderdag 31 maart zijn we met 4 man ( Guy, Erwin, Ulrich en Erik) en 1 vrouw (Lillian) 
afgereisd naar Beverwijk om de Jurysecretaris cursus te doen. Na de eerste avond een hoop 
informatie tot ons te hebben genomen hebben we een mail gehad met wat diverse 
oefeningen die een Jurysecretaris zou kunnen tegenkomen.  
Donderdag 14 april hadden we de tweede avond en hebben we de oefeningen die we 
gehad hadden met zijn alle nabesproken en nog meer informatie gekregen.   
De tweede avond is positief afgesloten en Zeemacht is nu 5 aJ(tjes) rijker.  
Nu moeten wij allemaal nog minimaal 3 keer als aJ meelopen met een wedstrijd. Hierna 
moeten wij bij een wedstrijd begeleid worden en deze met een positieve verwijzing 
afronden. Daarna moeten wij nog met een beoordeling wedstrijd mee lopen. Als wij 
hiervoor ´slagen´ dan mag het a(tje) eraf en mogen wij ons een J noemen. 
 
Erik Paus.   
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Minioren Junioren deel 4 
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Wedstrijdverslagen 

 
 
Minioren Junioren Circuit deel 4 in Den Helder 
Deel 4 van het Minioren Junioren Circuit werd in ons eigen thuisbad gezwommen. Dat wij 
zo een wedstrijd thuis kunnen organiseren is alleen mogelijk dankzij het werk van vele 
vrijwiligers, waaronder de officials, de computerinvoer, de kaartjeslopers, badopbouw, 
catering en omroeper. Dank aan iedereen! 
 
Onze minioren voelde zich thuis in het bad want er werd heel hard gezwommen met vele 
persoonlijke records! Ryan zwom een PR op de 100 rug en Levy op de 100 rug en 100 
school. Ids verbeterde ook zijn PR op de 100 rug en zus Yfke verbeterde haar PRs op de 50 
vrij en 25 school. Inoa was ook lekker bezig met PRs op de 100 vrij en 100 school terwijl 
Hiba er in slaagde 5 seconden van haar 200 vrij PR af te halen. Emil behaalde PRs op de 100 
rug en 200 vrij en Gijs op zowel de 100 school en 100 rug. Sem haalde secondes af van zijn 
PRs op de 50 vrij en 25 school en Romee slaagde er in om PRs te zwemmen op de 200 vrij, 
100 rug en 100 school. Tenslotte zwom Giovanni ook PRs op de 100 school, 100 rug en 200 
vrij. Nadat alle klassementen waren uitgerekend bleken er medailles te zijn voor Romee, 
Inoa, Sem, Yfke en Giulliano. Ook onze twee estafette teams wonnen medailles. Toppers! 
  

 

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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KNZB Zwemcompetitie deel 5 in Den Helder 
In Den Helder werd het laatste deel van de competitie gezwommen. Na een 
indrukwekkende minuut stilte vanwege het overlijden van Henk van den Brink begon de 
wedstrijd al goed met een spetterende estafettewinst van onze junioren. Daarna vlogen de 
PRs om onze oren of werd er fors onder de inschrijftijd gezwommen.  

 
 
Marco zwom PRs op de 50 vrij en 100 vlinder, Anne op de 100 vrij, Liam op de 100 vlinder, 
Romee op de 50 school en Christoph op de 50 vrij en 200 rug. Collin en Emma zwommen 
PRs op de 100 vlinder en 100 wissel, Femke op de 50 vrij en 200 rug en Jordi op de 50 vrij 
en 100 vlinder. Nicole sleepte in haar laatste wedstrijd nog een PR op de 100 vlinder er uit, 
en Mees behaalde een PR op de 50 vrij. Gijs zwom een dikke PR op de 100 vrij en zus Emma 
behaalde PRs op de 50 vrij en 200 rug. Mike dook voor het eerst onder de 30 seconden op 
de 50 vrij en zwom een PR op de 200 rug. Talitha zwom een PR op de 50 vrij, Erik op de 50 
vrij en 200 rug, Bianca op de 100 vlinder en Emil op de 50 school en 200 vrij. Jip zwom een 
PR op de 100 wissel, Inge op de 50 school en Chaya op zowel de 50 school als 200 vrij. Jelte 
zwom PRs op de 50 school en 200 vrij en broer Ids op de 100 vrij en 100 wissel met 
onderweg ook nog allemaal PRs. Tenslotte zwom Levy halverwege de 100 vrij een PR op de 
50 vrij. 
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Tussen alle PRs door zwom onze jeugd estafette team onder hun inschrijftijd. Als afsluiting 
was er nog de 8x50 mixed estafette. Deze werd door onze eerste team dik gewonnen, ook 
onder de inschrijftijd, terwijl het tweede team mooi derde werd. Nadat alle seconden bij 
elkaar opgeteld waren bleken wij deze ronde uitstekend te hebben gezwommen. 
Uiteindelijk zijn wij op een mooie zesde plaats geëindigd, net achter de nummer vijf. Dank 
aan alle vrijwilligers en officials die deze wedstrijd mogelijk hebben gemaakt.  
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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 

 
1 mei Nikki Hofland 

4 mei Michael Bes 

11 mei Suzanne Mosch 

 

 

Deadline volgende Waterspetjes 

26 mei 

30 juni 

 

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

zeemacht.wsz@gmail.com 

mailto:ellenstefan@quicknet.nl

