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Februari 2023 

Wedstrijdagenda 

Datum Wedstrijd Zwembad Bijzonderheden 

Februari    

5 februari Minioren Clubmeet deel 2 Krommenie Aanschrijving verstuurd 

5 februari DAW limietwedstrijd LB Alkmaar Aanschrijving verstuurd 

11-12 februari Jaargangwedstrijden Leiden Beste 18 van Nederland 

12 februari DAW limietwedstrijd LB Alkmaar Aanschrijving verstuurd 

17-19 februari ONMK Heerenveen Aanschrijving verstuurd  

    

Maart    

12 maart Minioren Meerkamp Finale Veenendaal Beste 24 van regio  

18 maart Learn2Race deel 3 Den Helder rugslag 

19 maart DAW limietwedstrijd LB Alkmaar  
26 maart Minioren Clubmeet deel 3 Zaandam  

26 maart DAW limietwedstrijd LB Alkmaar  

 
 

Nieuwe leden 
Anne-Meike Stienstra (junior 1) 

Gael Markus (junior 1) 

Jip Duursema (senior) 

We wensen jullie veel plezier en succes bij Zeemacht! 
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Nieuws 

Van het bestuur & technische commissie 
 
VOMAR spaaractie voor MSV Zeemacht algemeen 
In een ver verleden zijn is de koepelvereniging MSV Zeemacht in zee gegaan met de club 
actie van de Vomar om op die manier geld te genereren voor de club. Dat ging toentertijd 
nog met kassabonnen die verzameld werden en ingeleverd bij de Vomar. In deze tijd gaat 
dat natuurlijk op een heel andere wijze. Het algemeen bestuur van MSV Zeemacht wil 
proberen deze actie weer nieuw leven in te blazen om zo de algemene financiën van de 
vereniging een klein beetje op te vijzelen. Je kunt meedoen op de volgende manier: 
1. Haal de Klant-is-Koning kaart in jouw Vomar op en neem deze mee naar huis. 
2. Registreer hier direct je Klant-is-Koning kaart. Je kunt alleen sparen als je kaart 
geregistreerd is.  
3. Bevestig je registratie door op de link te klikken in de e-mail die je ontvangt en start 
direct met sparen. 
 
Je kunt nu ook met een digitale Klant-is-Koning kaart sparen via de nieuwe Vomar-app (via 
de Apple App store of de Google Play store). In de app volg je simpelweg de stappen om je 
digitale Klant-is-Koning kaart aan te maken of om je bestaande Klant-is-Koning kaart aan de 
app te koppelen. Daarna ga je de kaart koppelen aan de vereniging door in te loggen op 
je online Klant-is-Koning kaart omgeving in en koppel je kaart aan MSV Zeemacht met de 
unieke Clubcode: ZEDE2022. Voor de mensen die al meesparen, jullie hoeven niets te doen. 
Je wordt automatisch overgezet naar het nieuwe account.  
 
Inschrijven wedstrijden junioren, jeugd en senioren 
Zoals jullie hopelijk weten worden de inschrijvingen voor wedstrijden van junioren, jeugd 
en senioren op een andere manier gedaan dan de minioren. Bij de minioren bepalen de 
trainers wie er meedoen aan wedstrijden en de ouders ontvangen dan ook van de 
technische commissie een aanschrijving voor elke wedstrijd. Je hoeft alleen je af te melden 
als je niet mee kan doen, zonder afmelding gaan wij er van uit dat je komt. 
 
Bij de junioren, jeugd en senioren werken wij met inschrijvingen via Google Forms behalve 
voor de competitie en de clubkampioenschappen: bij deze wedstrijden worden jullie 
allemaal direct aangeschreven. Bij de overige wedstrijden krijg je circa vier weken voor de 
wedstrijd van de technische commissie een mail met een link naar de Google Forms van de 
wedstrijd. In deze Google Forms staat een link naar het wedstrijdprogramma en de kosten. 
Als je mee wilt doen aan de wedstrijd moet je je voor de aangegeven deadline inschrijven. 
Doe dit op tijd zodat wij er zeker van zijn dat je inschrijving binnen is. Binnen enkele dagen 
na de sluiting van de inschrijving ontvang je van de technische commissie een bevestiging in 
de vorm van een aanschrijving. Krijg je deze niet, mail dan even met de technische 
commissie of je inschrijving wel is aangekomen. Sowieso verschijnen al onze 
aanschrijvingen op de website (www.zeemacht.nl/wedstrijdzwemmen, klik op 
“Aanschrijvingen”). Enkele dagen voor de wedstrijd krijg je de startlijsten en een verzoek 

http://www.zeemacht.nl/wedstrijdzwemmen
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van de penningmeester om het startgeld te betalen. Kom je er niet uit welke wedstrijden of 
welke afstanden je wil zwemmen, laat het weten aan de trainers! Zij kunnen adviseren wat 
het beste programma voor je is. 
 

Van de trainers 

Aangepaste trainingsmatrix 
Zoals vermeld in het vorige Waterspetje is onze afdeling verwend met 
nieuwe aanmeldingen van zwemmers en de banen zijn op de minioren-
uren gezellig druk! Door medewerking van onze vrienden van waterpolo 
heeft onze afdeling de komende maanden tijdelijk de beschikking over 
extra badwater op maandagavond en donderdagmiddag. Daarom is de 
trainingsmatrix wederom aangepast (zie verderop in het Waterspetje) tot het einde van het 
seizoen. Voor de meesten zal er niet veel veranderen, maar voor een beperkt 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. 
 
Gebruik zwembrilletjes en andere zwemspullen 
Regelmatig zijn onze trainers druk bezig met de zwembrillen van de 
zwemmers in plaats van training geven. Een zwembril is een van de 
belangrijkste spullen die je nodig hebt bij wedstrijdzwemmen en dus is 
een goed passende bril absoluut noodzakelijk. Koop je een nieuwe 
zwembril kijk dan vooral naar twee dingen: 1) past het goed rondom je 
ogen en 2) is het elastiek stroef en zit het stevig vast. Vooral dat 
laatste is vaak een probleem bij een hoop zwembrillen. Een manier om 
dit te controleren is dat je goed trekt aan het elastiek waarbij deze dan 
niet verschuift door de clips of de knoppen aan je zwembril. Schiet het 
elastiek makkelijk los uit de clip of langs de knoppen op je zwembril dan is hij niet meer 
geschikt voor wedstrijdzwemmen omdat het te los zit en water zal lekken of er af zal 
schieten bij het er in duiken. Een goede zwembril moet makkelijk strak kunnen worden 
aangetrokken om het hoofd en ook zo blijven zitten. 
 
Een goede zwembril hoeft juist niet een dure zwembril te zijn! Zo zijn de meeste goedkope 
Nabaji zwembrillen prima geschikt omdat zij een stroef elastiek hebben met stevige ribbels 
waardoor het niet snel door de clip schiet. Door het vele gebruik van je zwembril en 
aantasting door het chloorwater zal je ook regelmatig een nieuwe zwembril nodig hebben. 
Zorg er voor dat je die op tijd aanschaft of in reserve hebt zodat je altijd prettig kan trainen 
en wedstrijden kan  zwemmen.  
 
Verder worden er nog steeds regelmatig spullen verloren na trainingen en wedstrijden. 
Naast goed opletten is het belangrijk dat je op al je spullen zoveel mogelijk je naam zet of 
initialen met een watervaste stift. Dit scheelt enorm in het zoeken als de trainers 
achtergelaten spullen vinden van zwemmers.  
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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 Wesemann 1 1 1 1

Mees Minneboo 1 1 1 1

Marco v/d Wulp 1 1 1 1 1

Wesley Peters 1 1

Jip Duursema 1 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 1

Femke Paus 1 1 1 1

Christoph Smit 1 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 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

Anne-Meike Stienstra 1 1 1

Gael de Haan 1

Giovanni Wolfgang 1 1 1 1 1

Ids Boonstra 1 1 1 1 1

Vince Ellen 1 1 1

Anne de Winter 1 1 1

Alen Manisyan 1 1 1

Matthias Graafmans 1 1 1

Ruben Prins 1 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 1
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Helders Sportgala 

 Bij het Helders sportgala werden de sporttalent, sportvrouw en sportman van het jaar gekozen. Helaas 
wisten Amber en Bianca hun nominatie voor sportvrouw niet te verzilveren maar Christoph werd wel tot 
sporttalent van het jaar gekozen. Ook werden onze Nederlandse kampioenen Amber, Christoph, Suzanne, 
Tessa, Bianca, Jet en Jordi op het podium geroepn om de Gemeentelijke Sportpenning te ontvangen. 
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Wedstrijdverslagen 

 
 
ZuyderZee Masters Circuit in Zwolle 
De eerste wedstrijd van het jaar voor Zeemacht werd gezwommen door onze Masters! Een 
groep Master zwemmers zwommen bij de Zuyderzee Masters Circuit in Zwolle waar Ritsert 
als 'jonkie' zijn debuut maakte. Er werden prima tijden gezwommen in voorbereiding voor 
het ONMK in februari, waaronder een persoonlijk record voor Bianca op de 200 vlinder. 
 

 
Limietwedstrijd in Alkmaar 
In Alkmaar waren wij actief met een klein ploegje op de eerste lange baan wedstrijd. Daar 
zwommen Emil, Jelte, Ryan, Talitha en Inge onder leiding van trainer Jordi naar mooie 
nieuwe lange baan PRs. Jelte zwom lange baan PRs op de 200 vrij, 50 vlinder en 200 wissel. 
Inge zwom dikke PRs op de 100 vrij, 100 rug en 100 school terwijl Emil een mooie PR op de 
50 rug zwom en voor het eerst de 200 vrij en 100 school op de lange baan zwom. Talitha 
zwom ook dikke PRs en wel op de 50 rug en 50 school.  
  
 

 
 
 

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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Minioren Circuit deel 4 in Den Helder 
In ons eigen bad organiseerde wij deel 4 van het Minioren Circuit met maar liefst ruim 120 
deelnemers. Maar ook onze eigen ploeg had maar liefst 20 zwemmers die uitkwamen op de 
verschillende nummers waarbij Saar en Ruben hun debuut maakte voor MSV Zeemacht. En 
dat deden zij super! Ook de andere zwemmers vlogen door het water heen en de een na de 
andere PR werd gezwommen.  

Isa zwom PRs op de 50 vrij en 50 school, Giuliano op de 100 vrij en 50 rug, Giovanni op de 
200 vrij, 50 school en 100 vlinder, Anne op de 50 school, Sem op de 100 vrij en 50 rug en 
Alen op de 200 vrij en 50 school. PRs werden ook behaald door Evi (25 vrij, 25 school), Lotte 
(25 vrij), Joris (25 vrij), Jayden (100 vrij, 50 rug), Ginger (50 vrij, 50 rug), Noah (25 vrij, 25 
rug) en Matthias (50 vrij). Vince zwom PRs op de 200 vrij en 50 school, Inoa op de 100 vrij 
en 50 vlinder, Yfke op de 100 vrij en 50 rug en Ids op de 200 vrij en 50 school. 

Toen de stofwolken waren opgetrokken bleken Joris, Evi, Lotte, Noah, Giuliano, Jayden, 
Giovanni, Yfke en Inoa een medaille te hebben gewonnen, evenals onze 4x25 vrij estafette 
team.  

Heel veel dank aan onze vrijwilligers en officials die deze wedstrijd soepel hebben laten 
verlopen. 
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Noord-Hollandse Sprintkampioenschappen in Hoofddorp 
In Hoofddorp werden de eerste provinciale kampioenschappen gehouden, namelijk de 
Noord-Hollandse Sprintkampioenschappen.  Een team van acht zwemmers van MSV 
Zeemacht nam deel aan deze kampioenschappen en presteerde prima!  

Persoonlijke records werden er gezwommen door Chaya op de 50 vrij en 100 vrij, Hiba op 
de 50 vrij, Mike op de 100 school, Emma Marsman op de 50 vrij, Christoph op de 50 school, 
Romee op de 50 vrij, 50 vlinder, 50 rug en 50 school. 

De tijden van Romee waren goed genoeg voor 4x goud en 1x brons terwijl Emma Riemers 
1x goud en 2x zilver won. 
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Zoek de verschillen 
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Verjaardagskalender 

5 februari  Collin Schouten 

20 februari Yfke Boonstra 

24 februari Chloë Bouhof 

28 februari Amber van der Kruk 

 

Deadline volgende Waterspetjes 

23 februari 

30 maart 

27 april 

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

zeemacht.wsz@gmail.com 
 

mailto:ellenstefan@quicknet.nl

