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Juli-Augustus 2022 

Wedstrijdagenda 

Datum Wedstrijd Zwembad Bijzonderheden 

Juli    

15 juli Laatste training Den Helder  

    

Augustus    

27 augustus Eerste training Den Helder  

    

September    

18 september Minioren Circuit deel 1 ?  

    

 
 

Nieuwe leden 
Noah Graafmans (minior 2) 

Matthias Graafmans (minior 4) 

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 vroege dinsdag- en donderdagochtend trainingen 
stoppen een week eerder, de laatste was op donderdagochtend 7 juli. De eerste 
zwemtraining van het nieuwe seizoen staat gepland op zaterdag 27 augustus. In de zomer 
zijn er nog wel op woensdagavond open water trainingen in het Oude Veer op 13 juli en van 
3 augustus t/m 7 september. 
 

Van de trainers 

Voorlopige trainingsmatrix 
Op de volgende pagina staat de voorlopige trainingsmatrix van het 
nieuwe seizoen. Zoals gewoonlijk was het erg passen en meten door de 
krapte aan banen. Kijk goed op welke dagen je een 1 hebt staan, op die 
dag mag je komen trainen. Mocht je die dag niet kunnen of willen, laat 
het ons dan weten, dat geeft dan andere zwemmers de mogelijkheid om 
te trainen op die dagen. Helaas kunnen wij door de krapte en soms grote 
snelheidsverschillen zwemmers niet laten trainen op andere dagen. Bij het begin van het 
seizoen zal de trainingsmatrix nog een keer verschijnen. 
 

Officials gezocht! 
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 alle minioren 
wedstrijden meedoen en/of iedereen mee laten doen 
aan wedstrijden. 
 
In september is er weer een tijdwaarnemers cursus en deze zal gedeeltelijk online en in 
Alkmaar gegeven worden. 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. Neem die 
stap en maak het voor ons mogelijk om iedereen te kunnen laten zwemmen. Geef je alvast 
op via wedstrijdzwemmen@zeemacht.nl of via een van de trainers. Doen! 

  

mailto:wedstrijdzwemmen@zeemacht.nl
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Voorlopige trainingsmatrix seizoen 2022-2023 
  

Naam Maandag Dinsdag Dinsdag Dinsdag Donderdag Donderdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zaterdag

18.00-19.00 05.30-06:30 17.00-18.00 18.00-19.00 05.30-07.00 17.00-18.00 18.00-19.00 17.00-18.00 6:30-8:00 08.00-09.00

Annette van Dok 1 1 1

Peter van Maurik 1 1

Bianca Groot 1 1 1 1 1 1 1

Michael Bes 1 1 1 1 1 1

Erwin van Boheemen 1 1

Ritsert Boonstra 1 1

Gerben Rozie 1 1 1

Twan Rozie 1

Tessa Mosch 1 1 1 1

Derek Valkenier 1 1 1 1

Suzanne Mosch 1 1 1 1 1

Jordi de Nijs 1 1 1 1 1 1 1

Jet Kleine 1 1 1 1 1

Sanne Rotteveel 1 1 1

Kyra Weseman 1 1 1 1

Mees Minneboo 1 1 1 1

Marco v/d Wulp 1 1 1 1 1

Collin Schouten 1

Emma Riemers 1 1 1 1 1 1 1

Frederique Bais 1 1 1

Basma Essataa 1 1 1

Danny van Geffen 1 1 1

Mike Kloth 1 1 1

Eric van Heezick 1 1 1 1

Thijmen van Boheemen 1 1 1 1

Femke Paus 1 1 1 1

Christoph Smit 1 1 1 1 1 1 1

Pascale Goed 1 1

Natasja Pranger 1 1 1

Talitha Holtjer 1 1 1

Emma Marsman 1 1 1 1

Jildau Boonstra 1 1 1

Jelte Boonstra 1 1 1 1 1 1

Chaya Bremer 1 1 1 1

Nikki Hofland 1 1 1 1 1

Ciara Pavlotzky 1 1 1

Hiba Essataa 1 1 1

Emil Fuchs 1 1 1 1 1 1

Lina Hani 1 1

Gijs Marsman 1 1 1

Levy vd Berg 1 1 1

Ryan Bais 1 1 1

Inge Brugman 1 1 1

Ginger de Grave 1 1

Isa Zoutzeling 1 1

Romee Smit 1 1 1 1 1 1

Giovanni Wolfgang 1 1 1

Ids Boonstra 1 1 1

Vince Ellen 1 1 1

Anne de Winter 1 1 1

Alen Manisyan 1 1 1

Matthias Graafmans 1

Inoa Bremer 1 1 1

Evi Koopman 1 1

Sem Passenier 1 1 1

Jayden Hali 1 1 1

Noah Graafmans 1

Giuliano Wolfgang 1 1 1

Yfke Boonstra 1 1 1
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Mooie opbrengsten van de zwemvierdaagse 

Veel Zeemacht zwemmers en ouders hebben 
meegedaan aan de zwemvierdaagse maar er zijn 
er twee die wij er even uitlichten omdat zij extra 
hun beste hebben gedaan om geld in te zamelen 
voor de Maarten van der Weijden foundation. 
Onze jongste lid Jayden zwom zijn kilometers en 
haalde meer dan duizend euro op, een geweldig 
resultaat! Ook Sylvia zwom haar kilometers om 
geld op te halen en zij heeft onderstaand bericht 
geschreven: 
 

Beste ouders en 
zwemmers, 
De zwem4daagse van 2022 zit er weer op en ik heb dit 
wederom met heel veel plezier gedaan voor de Maarten van 
der Weijden foundation. Ik wil iedereen bedanken voor de 
donaties die ik gekregen heb voor onderzoek naar kanker. De 
afstand die ik gezwommen heb is 4000 meter. De totale 
opbrengst is € 674,92. 
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Open water wedstrijd Oude Veer 
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Zomerpuzzel 
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Wedstrijdverslagen 

 
 
Pinkstertoernooi in Purmerend 
Na twee jaar onderbreking werd weer het bar gezellige Pinkstertoernooi georganiseerd in 
Purmerend. Drie dagen racen met alle afstanden op het menu en ook veel medailles te 
winnen. Tussendoor wordt de sfeer er in gehouden met muziek waardoor het toernooi een 
unieke karakter krijgt. Ook traditioneel is de afsluitende fun estafette waarbij je zo gek 
mogelijk uitgedost mag verschijnen en in het water mag springen. Ook Zeemacht heeft zijn 
traditie bij dit toernooi, namelijk een gezamenlijke lunch op het grasveld voor het 
zwembad, ditmaal verzorgt door Wouter en met heerlijke gehaktballen van Eric. Er deden 
verspreid over het toernooi 17 zwemmers van Zeemacht mee en ze kunnen je allemaal 
vertellen dat dit een toernooi is die je niet mag missen! 
 
Werd er ook nog hard gezwommen? Ja hoor, ook hier konden er weer een fors aantal PRs 
worden genoteerd. Jelte zwom PRs op de 50 en 100 vrij en de 200 wissel, Chaya op de 200 
vrij, 100 en 200 rug, 50 vlinder en 200 wissel. Inoa was goed voor heel veel PRs en gouden 
medailles op de 50 en 100 vrij, 50 en 100 rug, 50 school en 100 wissel. Inge behaalde PRs op 
de 50 rug en de 50 en 100 school, Bianca op de 50 vrij, en Nikki op de 200 vrij, 100 vlinder 
en 200 wissel waarbij ze ook nog eens medailles won. Emil zwom veel PRs namelijk op de 
50, 100 en 200 vrij, de 50 en 100 school en de 200 wissel en ook Mik zwom een handvol PRs 
namelijk op de 100 vrij, 50 rug en de 50 en 100 school. Mees scherpte zijn PRs aan op de 50 
vlinder en 50 school, Christoph op de 50 school en Femke op de 100 school, 50 vlinder en 
de 100 en 200 wissel. Romee won tenslotte ook medailles en behaalde PRs op de 50 rug, 50 
en 100 school, 50 vlinder en 100 wissel.   

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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NJK in Eindhoven en NK in Amersfoort  
Juni is ook de tijd voor de Nederlandse kampioenschappen en drie Zeemachters slaagde er 
in zich hiervoor te kwalificeren. Christoph begon op de Nederlandse Junioren 
Kampioenschappen in Eindhoven en zwom naar het goud op de 100 rug en zilver op de 100, 
200, en 400 meter vrije slag, allemaal in nieuwe persoonlijke records. De week er op in 
Amersfoort werden de Open Nederlandse Kampioenschappen gehouden. Amber werd 
maar liefst vijf keer Nederlands kampioen (100, 200 en 400 vrij, 100 rug, 200 wissel) en won 
ook nog een zilveren medaille op de 50 meter vrije slag. Christoph werd bij de senioren 
Nederlands kampioen op de 50 rug en won ook een zilveren medaille op de 50 vlinder en 
bronzen medaille op de 100 rug. Hij zwom wederom op al zijn afstanden nieuwe 
persoonlijke records. Emma eindigde als elfde op de 400 vrij en dertiende op de 200 vrij. 
 

 
Minioren Finales in Hoofddorp 
In Hoofddorp werd de afsluiting voor het Minioren Circuit gehouden, namelijk de Minioren 
Finales waar de beste 24 zwemmers van Noord-Holland zich hadden geplaatst. Giovanni, 
Inoa en Anna hadden al knap gepresteerd door zich te plaatsen voor deze wedstrijd. 
Persoonlijke records werden er gezwommen door Inoa op de 100 wissel en Giovanni op de 
100 school. 
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Open Water wedstrijd in Oude Veer 
Open water zwemmen is een uitdaging voor veel zwemmers omdat er zonder lijnen en een 
zichtbare bodem gezwommen moet worden in water wat veel kouder is dan in een 
binnenbad. Toch is er een enthousiaste groep open water zwemmers die elke 
woensdagavond in de zomer lekker in het Oude Veer zwemt. Elk jaar is er ook een wedstrijd 
op deze trainingsplek en maar liefst tien zwemmers van Zeemacht deden mee. Ryan werd 
4e op de 500 meter vrij, Bianca 2e op de 1 kilometer vrij, Derek 1e op de 1 kilometer vrij en 
1 kilometer school, Jildau 5e op de 1 kilometer vrij, Christoph 4e op de 1 kilometer vrij, 
Frederique 2e op de 1 kilometer vrij, Jordi 9e op de 3 kilometer vrij, Gerben 11e op de 3 
kilometer vrij, Jet 8e op de 3 kilometer vrij en Emma werd 3e op de 3 kilometer vrij en 1e 
op de 1 kilometer vrij. Stoer gezwommen van iedereen!  
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Clubkampioenschappen in Den Helder 

Een prachtige afsluiting van onze seizoen zijn toch wel de clubkampioenschappen. Nog 
even knallen op de 50 meters en kijken of je je trainingsmaatje kan verslaan. Samen met 
Oude Veer werd het een mooie wedstrijd en een paar spannende klassementen. Als 
afsluiting hadden wij een spetterende estafette tussen Team Tess en Team Suuz die door 
Team Tess nipt werd gewonnen.  

Ondanks de informele sfeer werden er ook nog een hoop PRs gezwommen. Marco zwom 
PRs op de 50 school, vlinder en rug, Guiliano op de 50 vrij en Giovanni op de 50 rug. Anne 
zwom PRs op de 50 rug en 50 vrij, Liam op de 50 vlinder, Kyra op de 50 rug en Dereke op de 
50 vrij en 50 school. Romee behaalde een PR op de 50 rug, Christoph op de 50 vlinder, 
Emma Riemers op de 50 school, en Femke op de 50 rug, 50 school en 50 vlinder. Sem 
haalde 4 seconden van zijn 50 vrij PR af, Jordi zwom PRs op de 50 vrij en 50 rug, Mees op de 
50 school, en Alen op de 50 school en 50 rug. Peter behaalde een PR op de 50 vrij, Gijs op 
de 50 vrij, 50 rug en 50 school, en Emma Marsman op de 50 rug en 50 school. Mike zwom 
PRs op de 50 vlinder en 50 rug, Talitha op de 50 vlinder, 50 rug en 50 school, en Nikki op 
alle vier de afstanden (50 vrij, 50 rug, 50 vlinder, 50 school). Eric behaalde PRs op de 50 rug, 
50 school en 50 vlinder, Lina op de 50 school en 50 rug, Pascale op alle vier de slagen, en 
Emil op de 50 vrij, 50 rug en 50 school. Vince zwom een PR op de 50 vrij, Inoa op de 50 rug, 
en Chaya op alle vier de slagen. Jildau zwom PRs op de 50 rug en 50 vlinder, Jelte op de 50 
vrij en 50 vlinder, Ids op de 50 vrij, 50 rug en 50 school, en Levy op de 50 vrij, 50 rug en 50 
school. Tenslotte zwom Ryan een PR op de 50 school en Frederique op de 50 school en 50 
rug. Op naar het nieuwe seizoen! 
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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 

04 juli   Natasja Pranger 

26 juli   Jayden Hali 

27 juli  Lina Hani 

31 juli  Giuliano Wolfgang 

15 augustus Femke Paus 

17 augustus Matthias Graafmans 

19 augustus Ryan Bais 

21 augustus Noah Graafmans 

23 augustus Anne de Winter 

26 augustus Jip Duursema 

31 augustus Chaya Bremer 

 

Deadline volgende Waterspetjes 

25 augustus (eerste van het seizoen) 

 

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

zeemacht.wsz@gmail.com 
  

mailto:ellenstefan@quicknet.nl
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