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December 2022 

Wedstrijdagenda 

Datum Wedstrijd Zwembad Bijzonderheden 

December    

3-4 december Qualification Meet Rotterdam limieten 

4 december Minioren Circuit deel 3 Alkmaar aanschrijving verstuurd 

9-11 december NJK korte baan Eindhoven aanschrijving verstuurd 

16-18 december ONK korte baan Den Haag limieten 

    
Januari    

15 januari Minioren Circuit deel 4 Den Helder  

15 januari DAW limietwedstrijd LB Alkmaar  
21-22 januari Provinciale 

Sprintkampioenschappen 
Hoofddorp limieten 

29 januari KNZB Zwemcompetitie deel 3 Heemskerk  

    

 
 

Nieuwe leden 
Saar de Jager (minior 4) 

Annika Fuchs (minior 2) 

Wesley Peters (senior) 

Siënna Bremer (minior 2) 

We wensen jullie veel plezier en succes bij Zeemacht! 
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Nieuws 

Van het bestuur & technische commissie 
 
Trainingen in de Kerstvakantie 
Ook in de Kerstvakantie blijven wij lekker doortrainen, maar een paar trainingen zullen wel 
vervallen: maandag 26 december, dinsdagochtend 27 december en zaterdagochtend 31 
december. Op zaterdagochtend 3 december is er een Sinterklaastraining en op 
zaterdagochtend 24 december zijn er Kerstestafettes (zie hieronder). 
 
Contributieverhoging 
Ook bij Zeemacht is het onvermijdelijk dat door de sterk gestegen kosten van met name de 
badhuur (20% in twee jaar tijd) de contributie zal moeten worden verhoogd. Aangezien 
veruit de grootste uitgave van de afdeling badhuur is, is het niet mogelijk om op andere 
posten te bezuinigen, simpelweg omdat die er niet zijn.  Ook de kosten voor de sporthal De 
Brug en de andere faciliteiten zijn sterk gestegen. Het algemeen bestuur van MSV 
Zeemacht heeft daarom besloten voor leden van alle afdelingen een verhoging van 3 euro 
door te voeren, waarmee de contributie nu €31,50 per maand voor wedstrijdzwemmen 
wordt. Mocht u hier vragen over hebben dan kunt u donderdag 8 december tussen 6 en 8 
uur langskomen op de 1e verdieping van het zwembad, de afdelingsvoorzitter zal dan 
aanwezig zijn.  
 
Nieuwe leden gezocht voor de technische commissie 
Voor volgend seizoen zijn wij op zoek naar nieuwe leden voor de technische commissie. Nu 
vraagt u misschien zich af: wat doet een technische commissie, of in het kort TC? De TC 
verzorgt alle inschrijvingen van onze leden bij zwemwedstrijden. Per wedstrijd is er een TC 
lid die, in overleg met de trainers, de zwemmers aanschrijft en afmeldingen bijhoudt. 
Verder schrijft de TC de officials aan die bij de wedstrijd functioneren. De TC lid schrijft dan 
de zwemmers en officials in bij de organisatie van de zwemwedstrijd en verzorgt verder 
communicatie met de organisatie. Voor de aan- en inschrijvingen gebruiken wij Team 
Manager software. Gemiddeld neemt dit ca. 
3 uur per wedstrijd, verspreid over de weken, 
in beslag.  
 
Verder helpt de TC bij de organisatie van 
thuiswedstrijden. De TC ontvangt de 
inschrijvingen van de verschillende clubs, 
regelt de officials en het zwemprogramma. 
Tijdens de wedstrijd verwerken zij de uitslagen middels Meet Manager software. Per 
thuiswedstrijd zal de voorbereiding ca 4-5 uur kosten en natuurlijk de wedstrijd zelf die ca. 
4 uur in beslag neemt. Omdat er meerdere TC leden zijn, worden al deze werkzaamheden 
in onderling overleg verspreid worden over het seizoen. De meeste werkzaamheden 
kunnen thuis worden gedaan. 
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Werk je nauwkeurig en kan je goed met mailtjes en eenvoudige software overweg, laat het 
ons zo snel mogelijk weten! Uiteraard word je goed ingewerkt in de procedures en software 
en is er ondersteuning van andere TC leden, afdelingsbestuur en trainers. Geïnteresseerd of 
nieuwsgierig? Mail dan naar tcmsvzeemacht@ziggo.nl of naar 
wedstrijdzwemmen@zeemacht.nl. 
 

Van de trainers 

Kerstestafette 
Op zaterdag 24 december willen wij zowel bij de 6.30 als de 8.00 
trainingen een kerstestafette houden. Bij de 6.30 training willen wij een 
10x8x50 estafette houden met verschillende teams. Alle senioren, jeugd 
en junioren zwemmers, ook die niet op zaterdagochtend zwemmen, zijn 
uitgenodigd! Verder worden ook ouders uitgenodigd om mee te doen, als 
aanvulling van de twee teams of om een eigen 10x8x50 estafette te vormen. De 10x8x50 
betekent dat 10 zwemmers 8 keer een 50 meter zwemmen.  
 
Bij de minioren zullen wij een 7x8x25 meter doen (teams van 7 zwemmers die 8x een 25 
meter zwemmen). Ook daar willen wij ouders te kans geven om mee te doen. Wie durft!  
 
Om mee te doen moet je je wel inschrijven. Zwemmers en ouders kunnen zich aanmelden 
via:  https://forms.gle/NJ595E85bKHgoE7z5 
 
Na afloop van beide estafettes zullen wij even nagenieten met een kerstontbijt in de 
vergaderzalen van het zwembad op de eerste verdieping.  
 

Nieuws van de kledingcommissie 

Het is een tijdje geleden dat jullie wat van de kledingcommissie gehoord hebben, maar daar 
zijn we weer! 
Er is overleg geweest met SportEmotion over onze kledinglijn, omdat onze “oude” lijn niet 
meer wordt verkocht. Daarvoor in de plaats is een soortgelijke kledinglijn gemaakt die wij 
nu in gebruik gaan nemen. Er zijn wat kleine verschillen tussen de oude en nieuwe lijn, 
maar deze zijn minimaal.  Het is niet verplicht om nu de nieuwe kledinglijn aan te gaan 
schaffen. Je oude clubshirt en broek voldoen ook nog!  
 
We hebben ook een aanvraag gedaan voor lange broeken, maar deze zijn momenteel nog 
niet leverbaar. Mochten deze wel geleverd kunnen worden, dan zullen ze op de site 
verschijnen.  
 
Ben je nu toch nieuwsgierig? Neem gerust een kijkje! 
 
Groetjes de kledingcommissie  
Tessa en Suzanne 
 

mailto:tcmsvzeemacht@ziggo.nl
mailto:wedstrijdzwemmen@zeemacht.nl
https://forms.gle/NJ595E85bKHgoE7z5
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Hoe ik official werd 

Hierbij een leuk verslag van Lillian (moeder van Vince) over hoe zij official is geworden. 
Lezen! 

Doe je het of doe je het niet! 

Denk je aan zwemmen dan denk je aan: Warm, zweten, heeeeeeel lang zitten. Zegt je kind 
dan op een dag, mam ik wil gaan wedstrijdzwemmen denk je bij jezelf: Warm, zweten, 
heeeeeeel lang zitten. Komt het moment dat hij mee mag doen aan wedstrijden, en dan 
denk je in paniek: Warm, zweten, heeeeeeel lang zitten (maar nu echt heeeeeeel lang). 
Dat de vraag vanuit de trainers kwam of er mensen waren die zich wilden aanmelden voor 
een cursus tijdwaarnemer/keerpuntcommissaris dacht ik: Beneden is het koeler, dus minder 
last van zweet, en de tijd gaat vast veel sneller als je bezig bent dan dat je op de tribune zit.  
Dus zo gezegd zo gedaan, 3 ouders sterk  (Marianne, moeder van Giovanni en Guiliano en 
Jeroen,  vader van Jayden) op naar Alkmaar waar dit jaar voor het eerst een cursus met 
online mogelijkheden gegeven werd.  
Volle tas met klapper en papier mee want de cursus stof was ons door Ellen vd Velde (onze 
instructrice en scheidsrechter) al heel compleet opgestuurd. Even zoeken want het zwembad 
weten we inmiddels te vinden alleen dat clubhuis was een dingetje. in het zwembad? of toch 
daarbuiten? Maar na even zoeken gevonden. Koffie en een koekje stonden klaar, alsmede 
een hele lange tafel ze verwachten wat van ons. Beamer aan, pen in de aanslag en dan 
opzuigen die informatie.  
Wat zijn de zwemslagen, en hoe zien die eruit? Nou gewoon van in het water naar door het 
water en weer herhalen. Niet? Oké. Aantekeningen maken op het blad en vragen of de 
PowerPoint word opgestuurd. Deze kregen we uiteraard ook direct de volgende dag. Aan de 
snelheid van de scheids kan het niet liggen. Stopwatch…. Ehhmmm nee die hebben wij nog 
niet, dus hoppa Stefan mailen waar we die dingen konden kopen en hoe geweldig van onze 
club, hij ging ze voor ons bestellen, net zoals de wedstrijd shirts, want om duidelijk aan te 
geven dat je bij de Jury hoort moet je in het wit komen #wittelegioen. Ga maar eens opzoek 
naar een witte broek of rok in de herfst.  
 
Tot de volgende bijeenkomst moet je natuurlijk wel een klein beetje leren, want ja, als wij 
aan onze kinderen vertellen dat ze moeten plannen, leren en elke keer weer herhalen 
moeten we dat natuurlijk zelf ook gaan doen. Op de bank met het boek zwemmend kind 
ernaast en oplezen. Ik denk dat zowel hij als ik heel veel hebben geleerd de afgelopen 
periode.  Het leukste vond ik nog wel dat er discussies ontstonden over wat nu wel, en wat 

nu niet waar was. Want zo zei hij, ik heb het toch echt anders geleerd       uiteindelijk won 
het boek het.  
 
De volgende 2 bijeenkomsten waren 
online. Prima, dan hoeven we niet op tijd 
te eten. Marianne kwam gezellig bij mij 
thuis zitten want 2 horen meer dan 1, en 
laten we wel wezen in je eentje is het ook 
zo eenzaam. Al klikkend met de stopwatch 
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en schrijvend zijn we de tijd doorgekomen, en we moeten zeggen we deden het zo gek nog 
niet. Voor ons was de cursus toen al geslaagd. Helemaal toen manlief chippies kwam 
brengen en ons bemoedigend toe sprak.  
 
Praktijk dagen. Oh God, die krijgen wij ook natuurlijk. De eerste praktijk dag was voor ons 
drieën de eerste Learn to Race in ons eigen zwembad waar de gezwommen slag, schoolslag 
was. Nou ik kan je vertellen warm was het zeker niet, want bij elk keerpunt werd je door de 
zwemmers (opzettelijk of niet) met een flinke lading water begroet. Als je ooit de vraag 

krijgt, blijf je droog als tijdwaarnemer/keerpuntcommissaris: Nou nee      . 1 uur buffelen, 
verkeerde inschattingen makend, en vooral veel klokweigeringen verder hadden we de 
ochtend praktijk volbracht en wisten we direct aan welke punten er gewerkt moest worden 
en wat er al aardig inzat. Ook wisten we direct wat we nog moesten aanschaffen. Potloden 
(heel veel) want die schrijven namelijk altijd, ook op nat papier (want weet je nog wel, je 
blijft niet droog). En een klembord want ja, papier schrijft niet zo makkelijk als je het vast 
houd, en nat papier nou ja dat word papier mache. 
 
Schaduwklokken, gewoon even een wedstrijd meelopen met een ervaren klokker. Voor mij 
was deze op zondag 9 oktober tijdens de Minioren wedstrijd in Purmerend. Wat een 
ervaring was dat, werd je niet natgemaakt door de zwemmers in het bad, stonden ze naast 
je de emmer met water leeg te scheppen mijn schoenen waren doorweekt. Ik had het geluk 
dat ik samen met Chantal (moeder Inoa) en met Guy stond. Deze mensen maakte het voor 
mij een stuk ontspannener en daardoor was de eerste spanning er vanaf. Ik heb ruim 3,5 uur 
geklokt en heb de nodige dingen kunnen zien en leren. Heel veel goede tips en handvaten 
gekregen. Dit was een goede voorbereiding op het examen welke voor ons de dag daarna 
was.  

 
Half zeven moeten we gaan rijden was de mededeling. Prima doen we dat, rustig eten nog 
een paar keer doorlezen (ja mama had dat eerder moeten doen Vince, je hebt helemaal 
gelijk) en dan hop in de auto. Ik reed samen met Marianne en tijdens de rit hebben wij 
elkaar overhoord, vragen gesteld en onduidelijkheden opgezocht. 1x fout gereden en tja, als 
je dan toch fout rijd moeten mensen uiteraard altijd achter je aan komen. Maar gelukkig 
waren we op tijd (iets van 45 minuten te op tijd). De examinatoren druppelde binnen en 
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voor ons waren er bekenden bij. 4 tafels, 20 koppen thee en koffie later zaten we in de 
startblokken wat zal er gevraagd worden en weet ik het allemaal nog wel.  
Alles ging voorspoedig, de vragen waren te doen en de hulp die je krijgt van de 
examinatoren is ongekend. Ze zijn geduldig en volledig maar vooral erg blij en behulpzaam. 
Ik heb geen moment gedacht: “ waar doe ik dit voor”.  Random vragen kreeg ik. Van:” leg 
uit hoe een rugslag werkt”, tot “maar waar let je dan op als iemand op het blok staat”. “wat 
is de volgorde van zwemmen met de individuele wisselslag, en wat is die dan in de 
estafette?” 8x mijn stopwatch moeten aan en uitzetten, en ook een klok weigering gehad. 

(dit overkomt de beste      ). Ellen onze instructrice heeft van te voren gezegd, als de 
Scheidsrechters gaan praten over andere dingen dan het examen dan weet je dat het goed 
zit.  
 
En dan komt het wachten. Tas inpakken en 
dan hopen dat het verlossende woord snel 
komt. En dat kwam ook. Iedereen was 
geslaagd. Met vlag en wimpel. Wij hebben 
een hele leuke tijd gehad met de cursus, en 
onderling. Wat ik nu het leukste vind is dat 
je met je kind kunt praten over wat ze 
precies leren, en hoe het in zijn werk gaat. En tijdens de wedstrijd is het gewoon een groot 
feestje. De interactie met de kinderen bij het startblok en de onderlinge band met de 
#wittebrigade is gewoon erg leuk.  
Over 1 jaar is Vince geen minior meer en stroom ik door naar de Junioren. Ik hoop dan ook 
dat er nieuwe ouders zijn die dit lezen en zeggen ik ben enthousiast geworden en ik ga 
mijzelf ook aanmelden voor de cursus tijdwaarnemer/keerpuntcommissaris.   
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Learn2Race deel 2 
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Wedstrijdverslagen 

 
 
LAC wedstrijd in Alkmaar 
In Alkmaar werd een wedstrijd gehouden voor de zwemmers met de lange adem. Thijmen 
beet het spits af met de 1500 vrij en haalde maar liefst bijna 3 minuten af van zijn PR. Nikki 
maakte haar debuut op de 800 meter vrij en deed dat in een prachtige tijd van 10 minuut 
29 seconden. Ook Femke deed het super want zij haalde maar liefst 18 seconden af van 
haar PR op de 800 vrij. Toppers! 
  

 
 
 

Minioren Clubmeet deel 1 in Krommenie 
In Krommenie werd de eerste Minioren Clubmeet gezwommen. Bij deze wedstrijd word er 
voor de punten voor de team gezwommen. Er kwam een kleine ploeg van zeven zwemmers 
aan de start maar ze behaalde wel heel veel punten omdat er veel PRs werden 

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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gezwommen. Helaas is de KNZB nog niet zo ver met het uitrekenen van alle punten dus het 
is nog even wachten hoe hoog ons team is geëindigd.  

Guiliano zwom een PR op de 50 vrij, Giovanni op de 50 en 100 school, Sem op de 50 rug en 
50 vrij, Jayden op de 25 school en 50 rug en Inoa op de 100 school. De estafette van Jayden, 
Giuiliano, Yfke en Sem werd mooi vierde en het team voor de koppelrace bestaande uit 
Giovanni en Inoa werd prachtig tweede. 

 

 
DAW limietwedstrijd in Alkmaar 
In Alkmaar stond de derde korte baan limietwedstrijd op het programma. Een achttal 
zwemmers kwamen aan de start om hun persoonlijke records verder aan te scherpen of 
geheel nieuwe afstanden te zwemmen. Zo zwommen Jelte en Romée voor het eerst de 
zware 400 meter wisselslag! 

Ryan zwom PRs op de 50 en 
100 school, Jelte op de 50 vrij 
en 50 vlinder, Chaya op de 200 
rug en 100 wissel en Inge op 
de 100 school. Hiba maakte 
weer mooie progressie met 
PRs op de 100 vrij en 50 
vlinder en Erik behaalde PRs 
op de 100 school en 100 
wissel. Romée haalde 
tenslotte ruim vier seconden 
van haar 100 wissel PR af. 
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KNZB competitie deel 2 in Den Helder 
In ons eigen zwembad was alweer deel 2 van de KNZB competitie. Met bijna veertig 
zwemmers hadden wij weer een grote ploeg aan de start en de sfeer op de tribunes was 
weer top! Er werd door iedereen hard gezwommen met maar liefst meer dan 40 PRs 
waardoor heel veel zwemmers punten scoorden voor de ploeg. Hierdoor bleven wij mooi in 
de middenmoot van de A-klasse Regio Midwest, die landelijk een van de sterkste A-klasses 
blijkt te zijn.  

 

 

Bij de wedstrijd zwommen er zoals gezegd heel veel zwemmers persoonlijke records. Maar 
belangrijk was ook dat de senioren zwemmers dicht bij hun tijden zwommen. Ook dat 
levert veel punten op! Persoonlijke records werden er gezwommen door Giovanni (200 
wissel), Boyd (50 school), Kyra (50 school), Romee (200 wissel), Christoph (100 rug), Femke 
(100 school), Alen (50 school, 100 wissel), Emma Marsman (100 rug, 100 vlinder), Amber 
(200 vrij), Mike (100 school, 200 vrij), Talitha (100 rug), Nikki (100 rug, 100 vlinder), Eric 
(200 vrij), Lina (200 wissel), Pascale (50 vrij, 100 rug), Inge (100 vrij, 200 wissel), Inoa (50 
school, 100 wissel), Chaya (100 rug, 100 vlinder), Jildau (100 rug, 200 vrij), Jelte (100 vrij, 
200 wissel), Ids (200 wissel), Thijmen (100 rug, 100 vlinder) en Ryan (100 vrij, 200 wissel). 
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WZ&PC limietwedstrijd in Purmerend 
Een kleine ploeg Zeemacht zwemmers zwom de limietwedstrijd in Purmerend: een laatste 
kans om nog limieten te halen voor het NJK of de Regio Sprintkampioenschappen. In ieder 
geval behaalde Femke de limiet voor de Regio Sprint met haar 50 vrij PR! Verder werden er 
nog vele mooie PRs gezwommen door Nikki (400 vrij), Femke (50 en 100 vrij), Romée (100 
school, 100 rug, 100 vlinder), Chaya (100 vrij, 200 wissel), Inoa (100 school) en Ryan (100 
vrij, 200 wissel). Ook bij de officials nog leuk nieuws: Guy werd beoordeeld voor 
tijdwaarnemer 3 en met succes!  
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http://www.vanwestenelektro.nl
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Verjaardagskalender 

5 december Ginger de Grave 

8 december Frederique Bais 

9 december Twan Rozie 

9 december Dané Swagerman 

9 december Alen Minasyan 

11 december Isa Zoutzeling 

12 december Christoph Smit 

15 december Ids Boonstra 

17 december Siënna Bremer 

24 december Mees Minneboo 

26 december Joris Holthuijsen 

31 december Bianca Groot 

 

Deadline volgende Waterspetjes 

29 december 

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

zeemacht.wsz@gmail.com 

mailto:ellenstefan@quicknet.nl

