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Juni 2022
Wedstrijdagenda
Datum
Juni
10-12 juni
18-19 juni
17-19 juni
25 juni

Wedstrijd

Zwembad

Bijzonderheden

NJJK
Regio Minioren Finales
ONK
Open Water Oude Veer

Eindhoven
Hoofddorp
Amersfoort
Anna Paulowna

Aanschrijving verstuurd
Aanschrijving verstuurd
Aanschrijving verstuurd
Aanschrijving verstuurd

Juli
3 juli
15 juli

Clubkampioenschappen
Laatste training

Den Helder
Den Helder

Augustus
27 augustus

Eerste training

Den Helder

Nieuwe leden
Jayden Hali (minior 2)
Isa Zoutzeling (minior 5)
We wensen jullie veel plezier en succes bij Zeemacht!
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Nieuws
Van het bestuur & technische commissie
De zomerstop
We trainen door tot vrijdag 15 juli. De eerste zwemtraining van het nieuwe seizoen staat
gepland op zaterdag 27 augustus. De trainingsmatrix voor volgend seizoen zal in het laatste
Waterspetje verschijnen.
Verlenging sponsoren
Wij zijn verheugd om te kunnen mededelen dat PH Verheul en van Westen Elektro hun
sponsoring voor een jaar vernieuwd hebben! Uiteraard zijn wij continu op zoek naar nieuwe
sponsors om activiteiten mogelijk te maken. Mocht je zelf een bedrijf hebben, denk er dan
eens aan om onze afdeling te sponsoren. Werk je bij een lokaal bedrijf, vraag dan eens aan
je baas of hij/zij bereid is ons te sponsoren. Laat het ons weten via
wedstrijdzwemmen@zeemacht.nl en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.

Van de trainers
Open water trainingen zijn gestart
Wij zijn weer begonnen met open water trainingen in jachthaven Oude
Veer. Heb je eens zin om het een keer uit te proberen (met mooi weer…),
dan kan je altijd langskomen op woensdagavond om 6 uur. In principe
gaan wij ook door in de zomer, maar mail dan eerst naar
wedstrijdzwemmen@zeemacht.nl om te checken of de training doorgaat.
Mocht je zelfs open water wedstrijden willen zwemmen, neem dan contact op met Bianca
(tcmastersmsvzeemacht@gmail.com), zij kan je meer informatie verstrekken en je
inschrijven voor de wedstrijden.

Sponsor Sylvia bij de zwem4daagse!
Sylvia de Nijs, de moeder van Jordi, zal aan de zwem4daagse meedoen in Aquacentrum Den
Helder om sponsorgeld in te zamelen voor de Maarten van der Weijden Foundation.
Kankeronderzoek is ontzettend belangrijk want ook onze afdeling wordt hard getroffen
door deze vreselijke ziekte. Bij deze roepen wij iedereen om Sylvia te sponsoren zodat zij
een mooi bedrag binnen kan halen. Het sponsorgeld kunnen jullie in een kistje doen dat op
dinsdagmiddag en zaterdagochtend bij de training staat. Alvast bedankt!

Afsluiting seizoen bij clubkampioenschappen
Aansluitend aan de clubkampioenschappen zullen wij een gezellig feestje houden om het
seizoen goed af te sluiten! Dit feestje zal op het grasveld achter het zwembad zijn bij
gebouw Atlantis waarbij wij gebruik mogen maken van het buitenzwembad. Neem je
zwembroek dus mee! Een link om je op te geven zal worden meegestuurd bij de
aanschrijving voor de clubkampioenschappen.
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Wedstrijden in het seizoen 2022-2023
De KNZB heeft de eerste plannen bekend gemaakt voor de wedstrijden in het nieuwe
seizoen 2022-2023. Op de afgelopen regiovergadering (regio Noord-Holland) is over deze
plannen gesproken, over de organisatie van de verschillende wedstrijden en het official- en
vrijwilligersbeleid.
Veranderingen in wedstrijden
Ook komend jaar zullen er voor de minioren het
Minioren Circuit (4 delen + provinciale finale) en de
Minioren Clubmeet (4 delen + regionale finale)
wedstrijden zijn. De Clubmeet zal qua concept
waarschijnlijk niet veel veranderen. Voor het Minioren
Circuit zal de programmering qua afstanden wat
aangepast worden, maar er wordt nog steeds in
klassementen (over drie afstanden) gezwommen.
Nieuw is dat je voor de Minioren Finales niet via
individuele afstanden, maar via een klassement
plaatst.
De winterkampioenschappen zijn op de korte baan in 1 weekend met alleen 50 en 100
meter afstanden. De zomerkampioenschappen zijn over 2 weekenden op de lange baan
worden met vrijwel alle afstanden op het programma.
Het aantal competitiewedstrijden is teruggebracht naar vier. Een belangrijk verandering is
dat de telling nu in Fina punten gaat en niet meer in totaal aantal seconden. Het laatste
systeem zorgde er voor dat verenigingen vooral goed konden scoren op lange (200 meter)
afstanden. Door de omzetting in Finapunten gaan nu de kortere (50 en 100) afstanden
zwaarder meetellen.
Voor volgend jaar zal de insteek van Zeemacht weer zijn om zoveel mogelijk wedstrijden in
de buurt zwemmen, om reisafstanden te verminderen. Ook willen wij weer proberen
thuiswedstrijden te organiseren maar hier zijn wij volledig afhankelijk van vrijwilligers. Een
gemiddelde zwemwedstrijd heeft ca. 15 vrijwilligers nodig, dus hiervoor zullen wij een
beroep op ouders en familie van zwemmers doen.
Officials
Ook volgend jaar zijn officials weer hard nodig om een
zwemwedstrijd te kunnen organiseren. Zonder eigen
tijdwaarnemers mogen wij geen zwemmers inschrijven bij
wedstrijden. Dankzij de inzet van onze huidige officials
(ouders) is het dit seizoen elke keer weer net gelukt om
voldoende mensen te krijgen zodat iedereen mocht
meedoen met de wedstrijd. Echter, voor volgend seizoen
kunnen wij met de huidige aantal tijdwaarnemers niet aan
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alle minioren wedstrijden meedoen en/of iedereen inschrijven. Begin oktober is er weer
een tijdwaarnemers cursus en er is sprake van dat dit mogelijk in Alkmaar is. Wij zullen
ouders benaderen om zich op te geven voor deze cursus en wij hopen op vele positieve
reacties. Het is echt geweldig om te doen (vraag de huidige officials maar) en je ziet de
wedstrijd van je kind vanaf de eerste rang. Al geïnteresseerd? Je mag je altijd opgeven via
wedstrijdzwemmen@zeemacht.nl of een van de trainers vragen.
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ONMK
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Wedstrijdverslagen

Open Nederlandse Masters Kampioenschappen in Eindhoven
Na twee jaar wachten konden onze Masters zwemmers eindelijk weer naar Nederlandse
Kampioenschappen, ditmaal op de lange baan in Eindhoven. Een grote ploeg van tien
zwemmers gingen naar het ONMK en ze waren bijzonder succesvol!
Op dag 1 was Bianca al begonnen en ze zwom een nieuw PR langebaan op de 1500 meter.
21.01,62! En jawel hoor! Ze mocht daarvoor een zilveren medaille ophalen! Op dag 2
zwommen zowel Amber als Bianca naar een fraaie zilveren medaille op de 400 meter vrije
slag. Bianca in een nieuwe pr van 5.10,09 en Amber had 4.37,28. Wat niet alleen een pr
betekende maar ook een nieuw Nederlands Paralympisch record op de 400 meter.
Hierna de 100 meter rugslag: Boyd te water en hij zwom een 1.09,99. Netjes. De dames ook
te water. Annette in 1.43,01. Bianca zwom 1.25,46. Jet in 1.20,11. Tessa zwom naar een
fraaie 5e plek in 1.19,04 en Suzanne was als 9e geplaatst maar verbaasde vriend en vijand
door een prachtige 1.12,74 en zwom naar het brons. Het gaat lekker!
En dan de 50 vlinder. Boyd 29,20 en Jordi, net aan vierde in 27,56. Annette zwom 50,10.
Amber 36,56, Jet 33,90, Tessa 34,71 en Suzanne 33,05. De 100 meter vrije slag. Spannend
weer. Jordi zwom 56,52 en werd 7e. Annette 1.30,36. Bianca had 1.10,02. Amber zwom
1.03,01 en werd 8e. Jet 1.09,26. Suzanne 1.07,33 en Tessa 1.05,81 en wederom 5e. Op naar
de estafette. Bianca gaat nog even het water in voor de 200 wisselslag. 2.54,55. Net vierde.
En we sluiten dag 2 af met een hele mooie GOUDEN medaille op de 4 x 200 meter vrije slag!
Dag 3. Bianca begon op de 800 vrije slag. Maar ze verslikte zich en besloot om de strijd te
staken. Ze moest tenslotte ook nog een estafette zwemmen. Heel goed Bianca! Want op de
4 x 100 meter wisselslag estafette werd zij samen met Suzanne, Jet en Amber 2e. Dus zilver!
En de estafette van Tessa, Boyd, Jordi en Annette zwom onder hun inschrijftijd. Met nog
even de vermelding dat Boyd op de 100 school sneller was dan Tessa op de rug. Zij werden
achtste. De 50 meter rugslag. Onze Annette zwom naar de 7e plek in 44,27. Tessa werd ook
7e in 36,75. Suzanne werd 9de in 34,46. Onze Jet zwom 37,33 en de jongste van het stel
Amber zwom 34,50. Peter is ook van de partij vandaag en zwom op de 50 rug 42,10. Jordi
zwom 33,34 en onze Boyd 31,31 en werd 8e. En toen kwam Bianca op de 200 vlinderslag.
Met een pr van 7 seconden zwom zij in 3.20,55 naar de bronzen medaille! Boyd was de
enige die de 100 meter schoolslag aandurfde. Hij zwom een mooie 1.18,56. En omdat Tessa
hem had behandeld ivm een vastzittende rug en hem ook nog even had ingesmeerd zwom
hij deze met een hele mooie rooie rug. Op de 200 meter vrijeslag gingen de dames
helemaal los. Bianca zwom naar het brons in 2.30,37 Jet zwom 2.34,05. Suzanne 2.27,94 en
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werd 10e. Maar toen kwam Amber. Die zwom voor wat ze waard was en werd net 4e met
een tijd van 2.12,35. Maar 18/100 langzamer dan nummer 3. Echter de reactie van Amber
was geweldig. Ze schreeuwde: ik kan het wel! Want de tijd die ze zwom zou goed zijn
geweest voor een WK-limiet. Maar ze was wel blij. En moeder Wendy niet minder. Jordi
zwom op de 200 vrij 2.11,74 en werd 7e. En toen kwamen de estafettes 4 x 50 meter vrij.
Zeemacht 1 met Annette, Bianca, Nienke en Jet
zwommen 2.20,59. En jawel hoor! Tweede! Joehoe!!!
Prachtig dames. En toen kwam Zeemacht 2 aan de
start. Boyd, Suzanne, Tessa en Jordi. Als zesde
geplaatst en binnenkomen als derde! Joehoe.
Dag 4. De laatste dag vanuit het zeer warme Pieter
van den Hoogenband zwemstadion. Bianca op de
loodzware 400 meter wisselslag. En met een pr van
6.24,68 zwom zij naar het goud! En dan de power
vrouwen op de 4 x 100 meter vrije slag. BAM!
Afgetekend naar het GOUD in 4.33,60! 200 meter
rugslag. Annette in actie en in 3.36,33 werd zij zesde.
Bianca zwom 3.05,26 en werd, jawel, 2e. Joehoe!
Suuz sloot de rij van deelname voor Zeemacht en met
haar tijd van 2.44,37 werd zij 7e. De 50 meter
vrijeslag. Peter te water. 31,71. Mooie 9e plek. Boyd zwom 27,24 en Jordi 26,44. 10e plek.
Annette 41,31. 10e. En daar kwamen Jet, 31,28, Suzanne 31,27 en Tessa 29,58 en daarmee
werd ze 5e.Woep woep. Jordi op de 100 vlinderslag. 1.01,83. Nederlands Kampioen!!!
Bianca op de 100 vlinder. 1.25,80 en 3e. En onze Jet zwom 1.22,22. 10e plaats. 50 meter
schoolslag. Peter zwom naar de 8e plek in 40,83. Boyd 33,63 en werd ook netjes 8e. De
estafette 4 x 50 wisselslag. De dames Annette, Tessa, Suzanne en Nienke. 2.35,48.
TWEEDE!! En dan de verrassing van het toernooi. De estafette 4 x 50 wisselslag met Jet,
Boyd, Jordi en Bianca. 2.08,63. TWEEDE!!! Woep Woep.
We gaan met 17 medailles naar huis!!!

Minioren Junioren Circuit deel 1 in Purmerend
Deel 1 van het Minioren Junioren Circuit was oorspronkelijk gepland in begin februari maar
toen gooide corona roet in het eten. Gelukkig was het
mogelijk om deze wedstrijd nog in te halen en dus
kwamen twaalf van onze minioren aan de start in
Purmerend. Onze minioren hadden er duidelijk zin in
want er werden veel PRs gezwommen terwijl er ook
uitdagende nieuwe afstanden als de 100 vlinder en
200 wissel werd gezwommen.
Op de 100 vrij verbeterde Ids, Ryan, Giovanni, Romée,
Inge en Emil hun PRs. Op de zware 200 wissel
zwommen Hiba, Giovanni en Ids nieuwe persoonlijke
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records. Op de ook pittige 100 vlinder werden er nieuwe PRs gezwommen door Hiba en
Romee. Op de 50 vrij behaalde Alen een nieuwe PR. Op de kortste afstanden zwommen
Yfke, Sem en Giuliano PRs op de 25 vrij en/of de 25 rug. Een mooie prestatie leverde ook de
4x50 wisselslag estafette (Emil, Ryan, Romée en Giovanni) die naar een tweede plek wist te
racen. Medailles waren er tenslotte voor Romée, Hiba, Sem, Giuliano en Yfke.

Noord-Hollandse kampioenschappen deel 1 in Amsterdam
Na twee jaar afwezigheid werden eindelijk weer regionale kampioenschappen
georganiseerd. Na een aantal keren te zijn veranderd was er dit jaar besloten er een echte
provinciale kampioenschap van de maken, de Noord-Hollandse Kampioenschappen. Het
eerste weekend vond plaats in het prachtige 50 meter bad van het Sloterparkbad in
Amsterdam. De omgeving werkte inspirerend want vele lange baan PRs sneuvelde.

Frederique en Thijmen waren goed bezig want ze zwommen PRs op al hun afstanden.
Frederique op de 50 en 100 vrij, 200 school en 200 wissel. Thijmen op de 100 en 200 vrij en
200 wissel. Eric haalde een flink stuk af van zijn 50 vrij PR en Mike van zijn 100 vrij PR. Nikki
zwom ook PRs op al haar afstanden: de 50 en 100 vrij, 50 rug en 200 wissel. Emma
Marsman zwom PRs op de 50 en 100 vrij en 200 school terwijl Femke PRs zwom op de 50
en 100 vrij. Emma Riemers zwom PRs op de 100 vlinder en 200 wissel en Christoph op de
100 vrij, 50 rug en 200 wissel. Aan het einde van het weekeind waren er medailles voor
Christoph, Nikki en Emma Riemers.

Nieuwsbrief MSV Zeemacht Wedstrijdzwemmen

Noord-Hollandse kampioenschappen deel 2 in Hoofddorp
Na eerst in Amsterdam op het lange bad te hebben
gezwommen werd deel 2 merkwaardig genoeg op
het korte bad afgewerkt, ditmaal in Hoofddorp.
Kort of lang, het maakt onze zwemmers niet uit
want wederom werden er heel veel PRs
gezwommen.
Christoph zwom PRs op de 50 en 100 school en de
zware 400 wissel. Emma haalde uit op de 200 en
400 vrij met niet alleen PRs maar ook limieten voor
het Nederlands Kampioenschap lange baan! Ook
zwom ze PRs op de 50 vlinder en 800 vrij. Femke
behaalde PRs op de 200 vrij en de 50, 100 en 200
rug! Amber zwom een PR op de 200 vrij, Eric op de
50 vrij en 50 vlinder en Hiba op de 200 vrij. Thijmen
zwom PRs op de 50 vrij, 400 vrij, 200 school en 50
vlinder. Tenslotte behaalde Frederique PRs op de
50 school, 50 vlinder en 200 vrij. Top gedaan
allemaal!

Jaargangwedstrijden in Leiden
Na twee jaar afwezigheid werden op de ongebruikelijke tijd in mei de traditionele
Jaargangwedstrijden weer georganiseerd in Leiden. Bij deze wedstrijden mogen op
verschillende afstanden de snelste 18 minioren van
Nederland tegen elkaar racen. Romée had zich geplaatst
voor vijf afstanden, wat dus al een hele prestatie op zich
is. Maar daar bleef het niet bij. Op de eerste dag knalde
Romée al direct naar het zilver op de 100 vrij in een dikke
PR: ze verbeterde haar tijd met 3 seconden en dat terwijl
de PR nog net een week oud was! Op de 200 vrij
herhaalde ze haar stunt door ook daar het zilver te
winnen. Lange tijd lag zij op de derde plek maar met een
fantastische eindsprint zwom ze naar het zilver, ook in
een nieuwe PR.
Dag 2 begon ook goed met haar favoriete afstand, de 50
vrij. In een fantastische race dwong ze haar haar sterke
tegenstandster van WVZ, die tot nu toe alles dik
gewonnen had in kampioenschapsrecords, tot het uiterste. Ook nu werd het zilver maar
dook ze met 29.99 voor het eerste onder de magische grens van de 30 seconden. Op de 100
rug maakte ze haar favorietenrol meer dan waar en snelde ze naar het goud, wederom in
een dik PR. Tenslotte eindigde ze als zesde op de 100 school, maar ook nu was de tijd goed
voor een nieuw persoonlijk record. Een mooi weekend met schitterende resultaten!
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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
03 juni

Giovanni Wolfgang

04 juni

Emil Fuchs

06 juni

Evi Koopmans

14 juni

Pascale Goed

13 juni

Danny van Geffen

23 juni

Sem Passenier

26 juni

Talitha Holtjer

26 juni

Ciara Pavlotzky

30 juni

Nienke Hofland

Deadline volgende Waterspetjes
30 juni (laatste van het seizoen)

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

