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November 2022 

Wedstrijdagenda 

Datum Wedstrijd Zwembad Bijzonderheden 

November    

3-6 november ONMK korte baan Rotterdam Afgelast 

6 november Minioren Clubmeet deel 1 Krommenie Aanschrijving verstuurd 

6 november DAW limietwedstrijd KB Alkmaar Aanschrijving verstuurd 

13 november NK estafette Dordrecht Beste 16 teams 

20 november KNZB Zwemcompetitie, deel 2 Den Helder Aanschrijving verstuurd 

26 november Learn2Race, deel 2 Den Helder  

27 november WZ&PC limietwedstrijd Purmerend Inschrijving verstuurd 

    
December    

3 december Minioren Circuit deel 3 Alkmaar  

8-10 december NJK korte baan Eindhoven limieten 

15-17 december ONK korte baan Den Haag limieten 

 
 

Nieuwe leden 
Chloë Bourhof (minior 2) 

Dané Swagerman (minior 2) 

We wensen jullie veel plezier en succes bij Zeemacht! 
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Nieuws 

Van het bestuur & technische commissie 
 
Clubloten Grote Clubactie 
Ook MSV Zeemacht doet weer mee aan de Grote Clubactie, een loterij waarbij een groot 
deel van het bedrag ten goede komt aan de club. Deelname gaat heel eenvoudig, namelijk 
online. Ga naar de volgende link: 
 
https://lot.clubactie.nl/lot/msv-zeemacht/130115 
 
en koop je lot. Let op! Zorg dat je aangeeft bij wie je een lot koopt. Type hiervoor eerst in 
“MSV Zeemacht”, daarna kun je kiezen voor de afdeling Wedstrijdzwemmen.  Heb je buren 
of familieleden die Zeemacht een warm hart toedragen? Ook zij kunnen via deze link hun 
loten bestellen. Alvast bedankt!  
 

Van de trainers 

Verloren spullen bij wedstrijden 
Regelmatig vinden wij weer spullen die na een wedstrijd zijn 
achtergebleven. Vreemd genoeg worden deze spullen nooit geclaimd! 
Mocht je wat kwijt zijn na een wedstrijd vraag dan altijd even na bij de 
trainer. Na de laatste competitiewedstrijd is er nog een Zeemacht shirt en 
broek in een kindermaat achtergebleven. 
 
Vijf minuten douchen 
Ook het zwembad heeft het zwaar met de hoge energiekosten. Verzoek vanuit het 
zwembad is dan ook om maximaal 5 minuten te douchen. Dus zorg dat je allemaal even 
goed doucht en eventuele shampoo snel uitspoelt. Uiteindelijk zullen de hogere kosten 
altijd doorberekend worden. 
 

Borstcrawlcursus weer succesvol 
Onze tweede borstcrawlcursus 
zit er weer op! Wederom was 
het volle bak met het maximum 
aan 12 deelnemers. Onder 
leiding van Tessa en Jordi 
werden in zes weken de fijne 
kneepjes van de borstcrawl 
geleerd en de vooruitgang  was 
goed te zien op de video.  
 
 

https://lot.clubactie.nl/lot/msv-zeemacht/130115
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Een volgende cursus staat alweer in de planning voor begin 2023. De datums worden 
hopelijk binnenkort vastgelegd. Ben jij of ken jij zwemmers die regelmatige zwemmen maar 
eens wat meer over de borstcrawl willen leren? Schrijf je dan nu alvast in voor de volgende 
cursus! Meer info en de inschrijflink kan je vinden op: 
https://www.zeemacht.nl/afdelingen/wedstrijdzwemmen/nieuws/ 
 

Juttercup weer succesvol 
Onze enige eigen limietwedstrijd, de Juttercup, was wederom een groot succes! Dankzij de 
inzet van vele vrijwilligers en officials kon de wedstrijd weer georganiseerd worden. Al 
vanaf begin augustus moeten de eerste zaken georganiseerd voor deze wedstrijd, zoals 
badhuur, medailles, programma’s, mails naar verenigingen, etc. Vooral als de wedstrijd 
nadert zijn er wij heel druk om alles goed geregeld te krijgen. Veel dank dan ook aan 
Gerben, Anton, Collin, Stefan, Danielle, Ineke, Linda, Ellen, Jamila, Sylvia, Marianne, Pauline, 
Eric, Wouter en Ulrich voor de hulp voor en op de dag zelf. Toppers!  
 
De wedstrijd zelf verliep bijzonder fraai voor Zeemacht met heel veel PRs. Hoogtepunten 
waren het Nederlands Record voor S8 parazwemmers op de 200 vlinder van Christoph en 
de NJK limiet van Nikki op de 200 rug. 
 

  

 

   

https://www.zeemacht.nl/afdelingen/wedstrijdzwemmen/nieuws/
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Vriend(innet)jes training 
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Wedstrijdverslagen 

 
 
KNZB competitie deel 1 in Den Helder 
Deel 1 van de KNZB competitie werd lekker in onze eigen thuisbad gezwommen. Iedereen 
had er veel zin in en de sfeer op de tribune was uitstekend. Vergeleken met vorig seizoen 
missen wij enkele sterke senioren maar de junioren en jeugd deden prima hun best om dat 
te compenseren! Uiteindelijk scoorde wij op vrijwel elke onderdeel punten en deden wij 
uitstekende zaken in het klassement. Voorlopig staan wij op de zesde plaats in de sterke 
regio Midwest A-klasse, stevig in de middenmoot. Landelijk gezien staan wij zelfs rond de 
15e plaats van de 70 verenigingen in de A-klasse! Een puike team prestatie. 
 
Deze prestaties zouden er niet zijn zonder de vele persoonlijke records die er werden 
gezwommen. Ryan en Levi zwom PRs op de 100 school, Thijmen op de 200 vrij en 100 
school, Ids op de 50 vrij, Jelte op de 200 rug en Jildau op de 100 school. Chaya behaalde PRs 

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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op de 100 en 200 vrij, Inoa op de 50 rug, Vince op de 50 vrij, Hiba op de 100 vlinder en 200 
rug en Pascale op de 100 school en 200 vrij. Erik zwom dikke PRs op de 100 rug en 200 
school, Nikki op de 100 vrij, Mike op de 100 rug en 200 school, en Emma Marsman op de 
100 school. Gijs behaalde een PR op de 100 school, Alen op de 50 vrij, Femke op de 100 rug 
en 200 school, en Christoph op de 50 vrij, 200 vrij en 100 school. Romee zwom een dik PR 
op de 100 vlinder, Anne op de 50 vrij en 50 rug, Giovanni op de 100 vlinder en Marco op de 
50 rug en 100 school. 
 
In November is er weer een competitieronde en we zullen er hard aan werken om onze 
positie in het klassement nog verder te verbeteren! 
 

 
 

Minioren Circuit deel 2 in Purmerend 
In Purmerend was alweer deel 2 van het Minioren Circuit. Een mooie gelegenheid om wat 
zwemmers te laten debuteren bij de Swimkick! Matthias en Lotte deden voor het eerst mee 
en dat deden ze uitstekend! Er werden ook weer een hoop persoonlijke records 
gezwommen en er werden zelfs medailles gewonnen door Isa, Ginger, Inoa en Lotte. De 



 
 

               Nieuwsbrief MSV Zeemacht Wedstrijdzwemmen 

4x25 vrij estafette werd mooi eerste. Ook observeerde de trainers weer veel dingen waar in 
de komende trainingen aan gewerkt wordt om te verbeteren. 

Persoonlijke records werden er gezwommen door Giuliano op de 50 rug, Giovanni op de 50 
vlinder,  Sem en Jayden op de 50 vrij, Inoa op de 50 rug, 50 vlinder en 100 vrij, Yfke op de 
50 rug, en Ids op de 200 vrij. Nu weer hard trainen voor deel 3 die begin december in 
Alkmaar zal worden gezwommen. 

 
DAW limietwedstrijd in Alkmaar 
In Alkmaar stond de tweede korte baan limietwedstrijd op het programma. Weer een 
mooie gelegenheid om de persoonlijke records aan te scherpen maar ook om eventueel 
limieten te zwemmen. En dat liet Nikki zien! In een prachtige race zwom ze naar een nieuw 
persoonlijke record op de 100 rug, en die tijd was 0,4 seconden onder de limiet voor de 
Nederlandse Junioren Kampioenschappen. 

Ook de andere zwemmers waren veelvuldig in staat hun persoonlijke records te 
verbeteren. Romée zwom een PR op de 100 rug, Christoph op de 50 en 100 vlinder en de 
100 rug, Mike op de 50 vrij en Nikki op de 100 rug en 100 vlinder. Hiba zwom PRs op al haar 
nummers, namelijk de 50 vrij en 100 school, Chaya op de 50 vlinder en 100 rug, Jelte op de 
100 wissel, Levy op de 100 school en Ryan op de 50 rug en 200 vrij.  
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Juttercup in Den Helder 
Op de laatste dag van de herfstvakantie was onze eigen limietwedstrijd, de Juttercup. Een 
wedstrijd met pittige afstanden maar ook de kans om weer eens medailles te winnen! En 
dat gebeurde zeker. Belangrijker was dat er ontzettend hard werd gezwommen! Meer dan 
50 persoonlijke records werden er gezwommen door de 24 Zeemachters die meededen. 
Persoonlijke records werden er gezwommen door Levy, Thijmen, Ids, Jelte, Jildau, Yfke, 
Chaya, Inoa, Vince, Hiba, Emil, Jayden, Lina, Eric, Nikki, Mike, Emma, Alen, Femke, 
Christoph, Romee, Anne, Giovanni en Guiliano. De medaillewinnaars waren Alen, Jayden, 
Giuliano, Yfkoe, Inoa, Christoph, Giovanni, Hiba en Romee. 
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http://www.vanwestenelektro.nl
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Puzzel (correctie)  
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Verjaardagskalender 

6 november Mike Kloth 

19 november Eric van Heezick 

22 november Jildau Boonstra 

22 november Jelte Boonstra 

 

Deadline volgende Waterspetjes 

1 december 

29 december 

 

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

zeemacht.wsz@gmail.com 
 

mailto:ellenstefan@quicknet.nl

