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Januari 2023 

Wedstrijdagenda 

Datum Wedstrijd Zwembad Bijzonderheden 

Januari    

15 januari Minioren Circuit deel 4 Den Helder Aanschrijving verstuurd 

15 januari DAW limietwedstrijd LB Alkmaar Aanschrijving verstuurd 

21-22 januari Provinciale 
Sprintkampioenschappen 

Hoofddorp Limieten, aanschrijving 
verstuurd 

29 januari KNZB Zwemcompetitie deel 3 Heemskerk Aanschrijving verstuurd 

    

Februari    

5 februari Minioren Clubmeet deel 2 Krommenie  

5 februari DAW limietwedstrijd LB Alkmaar  

12 februari DAW limietwedstrijd LB Alkmaar  
17-19 februari ONMK Heerenveen  
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Nieuws 

Van het bestuur & technische commissie 
 
Trainingen in de Kerstvakantie 
Ook in de Kerstvakantie blijven wij doortrainen, alleen de training van  zaterdagochtend 31 
december komt te vervallen. Dan is iedereen goed uitgeslapen voor de oudejaarsavond! 
Vanaf 2 januari draaien wij weer onze reguliere trainingsschema. 
 
Nieuwe leden gezocht voor de technische commissie 
Voor volgend seizoen zijn wij op zoek naar nieuwe leden voor de technische commissie.  
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 

Aangepaste trainingsmatrix 
Onze afdeling is verwend met nieuwe aanmeldingen van zwemmers en de 
banen zijn op de minioren uren gezellig druk! Om iedereen zoveel 
mogelijk te laten zwemmen is de trainingsmatrix aangepast (zie verderop 
in het Waterspetje). Voor de meesten zal er niet veel veranderen, maar 
voor een aantal zwemmers wel. Kijk dus goed op de trainingsmatrix zodat 
je weet wanneer je mag komen trainen. Heb je vragen hierover, vraag het dan aan een van 
de trainers. In de komende maanden zal de matrix nog mogelijk verder worden aangepast. 
 
Wie doet aan welke wedstrijd mee en met welke afstanden? 
Naast de trainingen doen er ook steeds meer nieuwe miniorenzwemmers mee met 
wedstrijden. Veel informatie over wedstrijden staat al in onze almanak die ieder nieuw lid 
krijgt en ook op de website staat. Toch merken wij dat er nog vragen blijven. Hieronder 
zullen wij proberen uitleggen aan welke wedstrijden minioren zwemmers meedoen en voor 
welke afstanden ze worden ingeschreven. 
 
De Learn2Race is onze eigen wedstrijdreeks tijdens de 
zaterdagochtend. Daar mag je altijd aan meedoen! Je begint altijd met 
25 meter races maar kan je steeds sneller zwemmen en weet je hoe je 
een keerpunt kan maken dan wordt je voor de 50 meter races 
ingeschreven. Je doet altijd minimaal een of meerdere Learn2Race 
wedstrijden voordat je aan een officiële KNZB wedstrijd meedoet: zo 
kunnen wij zien of jij bijvoorbeeld vanaf het startblok met een duik kan starten, hoe je 
techniek in een race is en hoe eventueel je keerpunt gaat. 
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De eerste officiële KNZB wedstrijd is vaak het Minioren Circuit. In deze wedstrijdreeks zijn 
zogenaamde Swimkick races opgenomen. Deze races zijn vaak maar 25 of 50 meter lang en, 
belangrijk, je zal niet gediskwalificeerd worden als je iets fout doet! Bij elke wedstrijd 
bepaald de KNZB voor elke leeftijdscategorie welke afstanden en slagen er moet worden 
gezwommen. Dat betekent dat de trainers voor elke zwemmer moeten bekijken of de 
afstand en slag die verplicht moet worden gezwommen wel geschikt voor je is. Kan je nog 
niet zo goed de vlinderslag of borstcrawl, of lange afstanden, dan schrijven wij je daar niet 
voor in. Dit betekent dat je soms wel kan meedoen voor een wedstrijd, maar soms ook niet 
en soms ook niet voor alle afstanden, afhankelijk van het voorgeschreven programma voor 
je leeftijd. 
 
Bij het Minioren Circuit kan je alleen medailles in een klassement over drie afstanden 
winnen. Zwem je maar twee afstanden, dan doe je dus niet mee in het klassement. Toch 
schrijven de trainers vaak zwemmers in met twee afstanden omdat wij het belangrijk 
vinden dat jullie ervaring opdoen met wedstrijden zwemmen. Daar wordt je alleen maar 
beter van! En  je kan je eigen persoonlijk record natuurlijk verbreken! 
 
Als je steeds beter wordt dan schrijven wij je niet meer in bij de Swimkick categorie maar bij 
de ‘echte’ Minioren categorie. Hier zijn de afstanden weer langer (vaak een 100 of 200 
meter race) en zwaarder (50 vlinderslag, 200 meter wisselslag), wederom bepaald door de 
KNZB. Belangrijk is dat de officials nu ook gaan kijken of je alles volgens de regels zwemt: de 
start, de slag en het keerpunt. Doe je dit fout dan wordt je gediskwalificeerd en heb je geen 
tijd.  Je moet dus ook echt alle slagen netjes kunnen zwemmen en nette keerpunten 
maken. Ook nu schrijven wij je soms niet voor alle afstanden in, en doe je niet mee in het 
klassement, maar vinden de trainers het belangrijk dat je ervaring opdoet met volgens de 
regels zwemmen en met langere afstanden. Ook daar wordt je een betere zwemmer van. 
 
Een andere wedstrijdreeks is de Minioren Clubmeet: hier zwem je als 
team voor de punten. Bij deze wedstrijden is er geen Swimkick 
categorie, dus schrijven wij alleen zwemmers in die al goed de slagen 
beheersen en netjes de startduik en keerpunten doen. Bij deze 
wedstrijden kijken de trainers welke zwemmers bij welke afstand en 
slag de meeste punten kunnen behalen voor het team. Voor de overige 
miniorenwedstrijden (bijvoorbeeld Pinkstertoernooi of clubkampioenschappen) kijken de 
trainers wederom wie de voorgeschreven afstanden al volgens de regels kan zwemmen.  
 
Het is altijd een hele puzzel om bij een wedstrijd te bepalen wie mee kan doen en voor 
welke afstanden. Voor elke wedstrijd wordt er overlegd met de verschillende trainers of ze 
denken dat jij al de slagen en keerpunten volgens de regels kan doen. Vaak doen wij ook 
nog wat testjes in de trainingen. Oftewel, hoe beter jij je best doet om tijdens de trainingen 
goed en netjes te zwemmen, hoe eerder jij mee kan doen en ook steeds meer en 
zwaardere afstanden gaat zwemmen! 
 
Mocht je nog vragen hebben over de wedstrijden of afstanden waar je voor wordt 
ingeschreven, mag je dat altijd aan een trainer vragen.  
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 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 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

Kyra Weseman 1 1 1 1

Mees Minneboo 1 1 1 1

Marco v/d Wulp 1 1 1 1 1

Wesley Peters 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 1

Femke Paus 1 1 1 1

Christoph Smit 1 1 1 1 1 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 1 1 1

Emil Fuchs 1 1 1 1 1 1

Lina Hani 1 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 1

Lily Wijngaarden 1 1 1

Isa Zoutzeling 1 1 1

Romee Smit 1 1 1 1 1 1 1

Annemeike Bes 1 1 1

Gael de Haan 1

Giovanni Wolfgang 1 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 1

Ruben Prins 1 1

Inoa Bremer 1 1 1

Saar de Jager 1 1

Evi Koopman 1 1 1

Sem Passenier 1 1 1

Jayden Hali 1 1 1

Noah Graafmans 1 1

Giuliano Wolfgang 1 1 1

Lotte Holthuijsen 1 1

Yfke Boonstra 1 1 1

Chloe Bouhof 1 1

Dane Swagerman 1 1

Sienna Bremer 1

Annika Fuchs 1

Joris Holthuijsen 1
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Amber en Christoph genomineerd bij Helders Sportgala 
Hoewel nog niet officieel bekend gemaakt kunnen wij al vertellen dat Amber vd Kruk 
genomineerd is voor Helders Sportvrouw van het Jaar en Christoph Smit voor Helders 
Sporttalent van het jaar. De winnaars worden bekend gemaakt op het Helders Sportgala op 
donderdag 19 januari in schouwburg de Kampanje. Uiteraard zijn wij als afdeling supertrots 
op deze twee zwemmers dat ze bij de drie genomineerden behoren!   
 

Nieuwe sponsor 
Met grote vreugde kunnen wij mededelen dat de afdeling een nieuwe grote sponsor heeft: 
Libosan Juridisch Advies. Het sponsorgeld zal mede aangewend worden om de (vele) 
medailles te bekostigen die wij bij de Learn2Race, Juttercup en Clubkampioenschappen 
uitdelen. Uiteraard adviseren wij jullie om voor juridisch advies altijd contact op te nemen 
met Libosan Juridisch Advies! Binnenkort zal de advertentie verschijnen in het Waterspetje 
en op onze website. 
Uiteraard blijft de afdeling op zoek naar nieuwe sponsors! Zoals jullie al eerder konden 
lezen, is de contributie onvoldoende om zelfs de volledige badhuur te betalen, ook na de 
contributieverhoging. Voor extra activiteiten is sponsoring dus meer dan welkom. Weet je 
iemand? Neem contact met ons op via wedstrijdzwemmen@zeemacht.nl. 
 

Parade der Limieten 

Wat later dan normaal is hier het overzicht van de limieten die zwemmers de afgelopen 
maanden hebben gehaald. Gefeliciteerd en op naar nog meer limieten in het nieuwe jaar! 
 
Regio Sprint Winterkampioenschap limieten 
Thijmen van Boheemen: 50, 100 vrij; 50 rug; 50, 100 vlinder; 50, 100 school; 100 wissel 
Jelte Boonstra: 50, 100 vrij 
Chaya Bremer: 50, 100 vrij 
Tessa van Dijk-Mosch: 50, 100 vrij 
Hiba Essataa: 50, 100 vrij; 100 rug 
Lina Hani: 50 vrij 
Eric van Heezick: 50 vrij 
Nikki Hofland: 50, 100 vrij; 50, 100 rug; 50, 100 vlinder 
Mike Kloth: 50, 100 vrij; 100 school 
Amber vd Kruk (regulier): 50, 100 vrij 
Emma Marsman: 50, 100 vrij; 100 school 
Mees Minneboo: 50 vrij; 50 vlinder 
Suzanne Mosch: 50 vrij; 50 rug; 50 vlinder 
Jordi de Nijs: 50 vrij, 100 vrij; 50 vlinder; 100 vlinder 
Femke Paus: 50 vrij 
Emma Riemers: 50, 100 vrij; 50 vlinder, 100 vlinder 
Collin Schouten: 50, 100 vrij; 50 vlinder, 100 vlinder 
Romee Smit: 50, 100 vrij; 50, 100 rug; 50, 100 school; 50, 100 vlinder; 100 wissel 
Boyd Wijkman: 50 vrij; 50 vlinder; 50 school 
Marco vd Wulp: 50 vrij.  
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Kerstestafettes 
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Wedstrijdverslagen 

 
 
Minioren Circuit in Alkmaar 
In Alkmaar werd alweer deel 3 van het Minioren Circuit gezwommen. Op het Minioren 
Circuit in Alkmaar kwamen liefst 16 zwemmers aan de start inclusief debutanten Lily en Evi. 
Er werden 18 persoonlijke records gezwommen en nieuwe afstanden zoals de 100 of 200 
wissel. Ids zwom PRs op de 50 vrij en 200 wissel, Yfke op de 50 vrij en 50 school, Inoa op de 
50 vrij, Matthias op de 50 vrij en 50 school en Ginger op de 50 vrij. Lotte behaalde PRs op 
de 25 vrij, 25 school en 25 rug, Alen op de 100 school, Sem op de 50 school en 50 vrij, 
Giovanni op de 50 en 100 school, en Giuliano op de 50 vrij. 
De 4x25 wissel estafette met Sem, Yfke, Giuliano en Lotte werd eerste en na het opmaken 
van de klassementen waren er medailles voor Inoa, Yfke, Giovanni, Evi en Lotte. Trainer 
Jordi had op de tribune veel notities gemaakt over de techniek van alle zwemmers dus daar 
gaan wij de komende weken mee aan de slag!  
  
 

Nederlandse Junioren Kampioenschappen in Eindhoven 
Twee zwemmers van MSV Zeemacht hadden aan de limieten voldaan om aan de 
Nederlandse Junioren Kampioenschappen mee te 
doen. Nikki had de scherpe limieten op de 100 en 
200 rug gehaald. Romee was in een klassement van 
zes afstanden bij de top 50 van de junioren 1&2 
geëindigd, en dat als junioren 1. 

Onze meiden vonden het maar wat spannend om 
op zulke grote wedstrijden te zwemmen maar ze 
deden het super! Nikki kwam heel dicht bij haar 
PRs en eindigde zowel op de 100 als 200 rug in de 
top 20 van de junioren 3. Romée moest een 
klassement zwemmen van maar liefst 10 afstanden 
waaronder de 400 vrij en 400 wissel. Ze zwom 
liefst 9 PRs, won de 100 rug bij de junioren 1 en 
eindigde als 4e bij de  junioren 1 in het klassement over 10 afstanden en 13e overall 
junioren 1&2. Een superprestatie! 
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Open Nederlandse Kampioenschappen in Den Haag 
In Den Haag kwamen onze parazwemmers drie dagen lang in actie bij de Nederlandse 
Kampioenschappen. Amber zwom meteen op haar eerste afstand, de 400 vrij, een 
persoonlijk record wat niet alleen een Nederlands maar ook een Europees pararecord 
betekende! Verder werd zij Nederlands kampioen op de 100 meter rugslag en 200 meter 
vrije slag en won ze een zilveren en twee bronzen medailles. Ook zwom ze nog persoonlijke 
records op de 100 rug, 50 vlinder, 100 vlinder en 200 wissel. 

Ook Christoph presteerde uitstekend: hij werd Nederlands kampioen bij de junioren op vijf 
afstanden en eindigde maar liefst drie keer op de derde plaats bij de senioren. Persoonlijke 
records werden er gezwommen op de 100 vrij, 50 rug, 100 rug (slechts 0.3 sec boven het 
Nederlands Record), 50 school, 100 school en 100 wissel. 

Onze paratoppers kunnen terugkijken op geslaagde Nederlandse Kampioenschappen! 
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Verjaardagskalender 

4 januari Kyra Wesemann 

5 januari Erwin van Boheemen 

6 januari Jet Kleine 

10 januari Thijmen van Boheemen 

20 januari Boyd Wijkman 

22 januari Basma Essataa 

 

 

Deadline volgende Waterspetjes 

26 januari 

23 februari 

30 maart 

27 april 

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

zeemacht.wsz@gmail.com 
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