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September 2022
Wedstrijdagenda
Datum
Augustus
27 augustus

Wedstrijd

Zwembad

Eerste training

Den Helder

September
18 september
18 september
24 september

Minioren Circuit deel 1
DAW Limietwedstrijd KB
Learn2Race deel 1

Purmerend
Alkmaar
Den Helder

Oktober
2 oktober
9 oktober
9 oktober
23 oktober

KNZB Zwemcompetitie, deel 1
Minioren Circuit deel 2
DAW limietwedstrijd KB
Juttercup limietwedstrijd

Den Helder
Purmerend
Alkmaar
Den Helder

Bijzonderheden

Hoofdslag: vrije slag
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Nieuws
Van het bestuur & technische commissie
Nieuwe seizoen
De eerste zwemtraining van het nieuwe seizoen staat gepland op zaterdag 27 augustus. De
eerste vroege ochtendtraining van 5.30 tot 6.30 staat gepland op dinsdag 6 september.
Verder lopen de open water trainingen nog door t/m 7 september (indien het weer goed
blijft).
Bijeenkomst ouders zaterdagochtend zwemmers
Bij deze nodigen wij (een van de) ouders/verzorgers uit van
de kinderen die op zaterdagochtend van 8.00 tot 9.00
trainen voor een bijeenkomst op zaterdag 3 september.
Deze bijeenkomst zal om 8.00 plaats vinden (dus tijdens de
training) in Aquacentrum Den Helder, 1e verdieping in een
van de vergaderzalen. In deze bijeenkomst willen wij onze
plannen uiteen zetten voor het komende seizoen voor de minioren en jonge junioren en
een aantal afspraken maken. Voor koffie/thee zal worden gezorgd. Het is belangrijk dat
jullie bij deze bijeenkomst zijn dus een dringend verzoek om vooral te komen!
Zwemalmanak voor seizoen 2022-203
Voor het nieuwe seizoen is onze zwemalmanak weer geüpdatet. Weet je niet meer alle
regeltjes en afspraken omtrent trainingen en wedstrijden? Kijk dan online naar onze
almanak. Je kan de almanak vinden op onze website (www.zeemacht.nl, onder
wedstrijdzwemmen en dan bij almanak) of door op deze link te klikken.

Van de trainers
Verplichte competitiewedstrijden
Dit jaar zwemmen wij vier wedstrijden voor de competitie. Deze
wedstrijden zijn verplicht als je wordt aangeschreven! Zet dus nu al de
datums in je agenda: 2 oktober 2022, 20 november 2022, 29 januari 2023
en 25 april 2023. Je kan je alleen afmelden bij de trainers voor deze
wedstrijd. Dit jaar tellen veel meer gezwommen tijden mee voor onze
competitieresultaat dus het is echt essentieel dat iedereen komt!!
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.
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Voorlopige trainingsmatrix seizoen 2022-2023
Naam
Annette van Dok
Peter van Maurik
Bianca Groot
Michael Bes
Erwin van Boheemen
Ritsert Boonstra
Gerben Rozie
Twan Rozie
Tessa Mosch
Derek Valkenier
Suzanne Mosch
Jordi de Nijs
Jet Kleine
Sanne Rotteveel
Kyra Weseman
Mees Minneboo
Marco v/d Wulp
Collin Schouten
Emma Riemers
Frederique Bais
Basma Essataa
Danny van Geffen
Mike Kloth
Eric van Heezick
Thijmen van Boheemen
Femke Paus
Christoph Smit
Pascale Goed
Natasja Pranger
Talitha Holtjer
Emma Marsman
Jildau Boonstra
Jelte Boonstra
Chaya Bremer
Nikki Hofland
Ciara Pavlotzky
Hiba Essataa
Emil Fuchs
Lina Hani
Gijs Marsman
Levy vd Berg
Ryan Bais
Inge Brugman
Ginger de Grave
Isa Zoutzeling
Romee Smit
Giovanni Wolfgang
Ids Boonstra
Vince Ellen
Anne de Winter
Alen Manisyan
Matthias Graafmans
Inoa Bremer
Evi Koopman
Sem Passenier
Jayden Hali
Noah Graafmans
Giuliano Wolfgang
Yfke Boonstra

Maandag
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag Donderdag Donderdag Donderdag
Vrijdag
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
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Zaterdag
08.00-09.00

1
1
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Zaterdag
6:30-8:00
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Wedstrijden in het seizoen 2022-2023
In het Waterspetje van Juni hebben wij de eerste plannen bekend gemaakt van de KNZB
voor de wedstrijden in het nieuwe seizoen 2022-2023. Onlangs zijn er (wederom)
aanpassingen gemaakt aan deze bepalingen en is er overleg geweest tussen verenigingen
over de organisatie. Hieronder vatten wij het wedstrijdprogramma voor het nieuwe seizoen
samen.
Miniorenwedstrijden
Ook komend jaar zullen er voor de minioren het
Minioren Circuit (4 delen + regionale finale) en de
Minioren Clubmeet (4 delen + regionale finale)
wedstrijden zijn. De Clubmeet is qua concept niet veel
veranderd, een aantal afstanden zijn wat minder lastig
gemaakt. In deze wedstrijden gaat het nog steeds om
punten te scoren voor je team, en daarom zijn er geen
medailles bij deze wedstrijdreeks. Voor het Minioren
Circuit is de programmering qua afstanden ook iets
aangepast, maar er wordt nog steeds in klassementen
(over drie afstanden) gezwommen. De top zes van elke
leeftijdscategorie krijg een medaille. Ook beginnende zwemmers (Swimkick) mogen nog
steeds meedoen in een aparte klassement over twee afstanden. Via de Clubmeet (als team)
en het Circuit (als individuele zwemmer) kan je je plaatsen voor regionale finales, dat wil
zeggen Noord-Holland gecombineerd met Utrecht. Hoe teams en zwemmers geplaatst
worden voor deze finales wordt nog nader bepaald.
Een aantal verenigingen in Noord-Holland, waaronder Zeemacht, hebben de organisatie
van de Circuit en Clubmeet wedstrijden op zich genomen. De wedstrijden voor onze
minioren zullen in Alkmaar, Zaandam, Krommenie of Purmerend plaatsvinden. Ook
organiseren wij zelf een van de Circuit wedstrijden en wel op 15 januari in ons eigen bad.
We rekenen dan op jullie hulp!
Junioren/Jeugd/Senioren wedstrijden
Het aantal KNZB competitiewedstrijden is teruggebracht naar vier. In tegenstelling tot
eerdere berichten blijven de puntentelling toch gebaseerd op tijden (1 seconde = 1 punt) en
dus is het zaak een zo laag mogelijke aantal
punten te scoren. De limiettijden om punten te
scoren zijn nu een stuk minder scherp dan vorig
jaar wat betekent dat meer zwemmers punten
gaan scoren. Nog belangrijker dus dat iedereen
meedoet! Het programma van de senioren
zwemmers is wat verzwaard met drie in plaats
van twee afstanden. Drie competitiewedstrijden
zullen wij zwemmen in ons eigen bad, de overige
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competitiewedstrijd zal plaatsvinden in Heemskerk.
De wedstrijden voor junioren en ouder,
voornamelijk limietwedstrijden, zullen voor een
groot deel in Alkmaar of Purmerend plaatsvinden.
Onze eigen Juttercup zal plaatsvinden op 23
Oktober, een wedstrijd die je niet wil missen! Zet
deze datum nu alvast in je agenda!
De winterkampioenschappen op de korte baan zijn in 1 weekend met alleen 50 en 100
meter afstanden en zullen in Purmerend worden gehouden. De zomerkampioenschappen
zijn over 2 weekenden op de lange baan worden met vrijwel alle afstanden op het
programma. Deze kampioenschappen worden in het mooie Sloterparkbad in Amsterdam
gehouden. Zo gauw de limieten bekend zijn laten wij het jullie weten!
Tenslotte zijn er natuurlijk nog onze Masters die hun Zuyderzee Masters Circuit hebben en
de Nederlandse Masterskampioenschappen. En wie weet slagen er nog Zeemachters in zich
te plaatsen voor Nederlandse (Junioren) Kampioenschappen! Al met al weer een vol
zwemprogramma voor dit seizoen.

Texel-Den Helder zwemtocht
Op zondag 11 september zullen drie Zeemachters de overtocht maken tussen Texel en Den
Helder: Derek, Gerben en Emma Riemers. Dit is een afstand van maar liefst 6 kilometer in
sterk golvend water! Geen eenvoudige zwemtocht dus, maar alle drie zijn ze al een tijdje in
voorbereiding om de tocht goed te laten verlopen. Meer informatie over de deelnemers en
de tocht vind je op www.texeldenhelder.nl. Wij wensen ze alle drie heel veel succes!

Officials gezocht!
Ook dit seizoen zijn officials weer hard nodig om een
zwemwedstrijd te kunnen organiseren. Zonder eigen
tijdwaarnemers mogen wij geen zwemmers inschrijven bij
wedstrijden. Op dit ogenblik kunnen wij met de huidige aantal
tijdwaarnemers niet iedereen mee laten doen aan alle
wedstrijden, vooral bij de minioren maar ook bij junioren en
ouder. Er zal dus geselecteerd worden bij de inschrijvingen
waarbij alleen de kinderen van tijdwaarnemers en trainers ten
alle tijde mee mogen doen.
In september en oktober is er weer een tijdwaarnemers cursus en deze zal gedeeltelijk
online en in Alkmaar gegeven worden, dus lekker dichtbij!. 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 nuop via wedstrijdzwemmen@zeemacht.nl of via een van de trainers. Doen!
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Clubkampioenschappen
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Wedstrijdverslagen

Zomerwedstrijden
Ook in de zomer werden er door een aantal Zeemachters nog wedstrijden gezwommen.
Het actiefst was Bianca die aan verschillende open water wedstrijden mee deed. Bij de
eerste wedstrijd in Bodegraven werd zij eerste op de 1000m vrije slag en 1000m schoolslag.
In Hoorn won zij zowel de 1000m als de 3000m vrije slag. In Anna Pauwlona werd ze
tweede op de 1000m vrije slag. In Zeeland zwom Bianca twee wedstrijden: Bij de
Braakmanrace werd zijn 2e op de 1000m vrije slag, 4e op de 500m vrije slag, en in Sluis werd
zij 2e bij de 1000m vrije slag en 6e (overall) bij de 2000m vrije slag. Bij de Lektocht wedstrijd
in de buurt van Gorinchem eindigde zij als 4e op de 2000m vrije slag. Bij de wedstrijden op
de Bosbaan (Amsterdam) werd zij 3e op de 1000m vrije slag en 4e op de 1000m schoolslag.
In Heerjansdam werd zij 4e op de 1000m schoolslag en 2e op de 1000m vrije slag. Op dit
ogenblik doet zij mee aan de Europese masters kampioenschappen die in Rome (Italië)
worden gehouden.
Ook Annet was nog actief en wel bij de Eurogames die ditmaal dichtbij huis, in Nijmegen
werden gehouden. Ok zij was succesvol met maar liefst 5 gouden medailles!
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Verjaardagskalender
8 september

Romée Smit

28 september

Levy vd Berg

29 september

Sanne Rotteveel

Deadline volgende Waterspetjes
29 september
27 oktober
1 november
29 december

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

