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Kwekker, oktober 20 

06 

 
 

Bestuur 
Voorzitter   Ingrid Schoemaker   220664 

Secretaris   vacant   

Penningm./ledenadm. Henk Jager      276188 

Bestuurslid   Peter Houtkanp    372052 

Bestuurslid   Anneke Kaskens  

    Louis van der Wijk   

    Paula Haaker 

     

Commissies  

Selectie Zwemmen 
Voorzitter   Korrie van Eck    241988 

Secretaresse   Grietje Tempel    220160 

    w.j.g.a.a.tempel@planet.nl 

    Anneke Kaskens 

   

Wedstrijdsecr.  Jan Diphoorn    266094 

Leden    Ella Meyer     0521 591890 

    Jannie Kuttschruitter   279824 

    Ina Doldersum    343216 

 

Waterpolo 
Voorzitter   Hans Stevens    237224 

Voorzitter ad interim Klaas de Groote    274482 

Secretaris   Marianne Stevens      260940 

Leden    Paula Haaker 

    Joke de jonge 

    Wim Stevens 

 

Recreatief Zwemmen 
Secretaris   Henny Kroezen    271847 

Leden    Trudie van Elderen   277692 

    Anja van der Neut    278228 

    Louis van der Wijk   278931 

    Ingrid Kikkert    235718 

    Jos Gelmers 
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PR/Sponsor- 

Commissie  Arend ter Stege    220167 

         

Redactie   Jaap Molenaar/Henriette Singor 279758 

    Jaap.jet@worldonline.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trainers  
Selectie    JennieKoster   

Waterpolo –pupillen  Hetty Luppes 

                 -aspiranten A  Wim Stevens/ Stephan Dekker 

                 -aspiranten B  René v/d Bent 

                 -heren   Wim Stevens 

Recreatief    Jennie Koster  
     José Koster 

     Petra van Achteren 

 
 

Trainingstijden: Deze zijn terug te vinden op de internetsite! 

 
Afzeggen voor de training 
Waterpolo pupilllen :bij Hetty   264199 

Waterpolo aspiranten A   :bij Wim of Stephan 260940/361937 

Waterpolo aspiranten B   :bij René   230528 

Waterpolo Heren  :bij Wim   260940 

Recreatief   :bij Henny Kroezen 271847 

Selectie   :bij één van de commissieleden 
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Contributie 2-3-4-kwartaal 2006 bedragen per kwartaal en jaar 

plus kleding toeslag 
 

Rec traint 1 x     28,25 euro per jaar 113 

Voorselectie traint 2 x   35.75 euro per jaar 143 

D1 groep traint 3 x   48,50 euro per kw  per jaar met kleding toeslag 

194 euro 

D1 groep traint 2 x   35,75 euro per kw  per jaar met kleding toeslag 

143 euro 

B selectie traint 3 x   48,50 euro per kw  per jaar met kleding toeslag 

194 

Speedo      48,50 euro per kw  per jaar met kleding toeslag  

194 

A selectie    54,50 euro per kw  per jaar met kleding toeslag  

218 

NK groep    59,75 euro per kw  per jaar met kleding toeslag   

239 

Waterpolo pupillen  28,25 euro per jaar 113  ( tot 12 jaar ) 

Aspiranten waterpolo jeugd 35,75 euro per jaar 143  ( 12 t/m 17 jaar ) 

Waterpolo zonder wedstrijden  35,75 euro per jaar 143 

Waterpolo volwassenen            49,00 euro per jaar 196 

 

Kleding toeslag bedraagt  6 euro per jaar  

Iedereen betaald ook het startnummer 

Eerste 2 leden betalen volledig bedrag de volgende half geld. 

Acceptgiro toeslag 1,25 euro per kaart 

 

Bank nr.  ZPC    Rabobank Hoogeveen 329082671 

 

Opzegging lidmaatschap uitsluitend schriftelijk of per email naar 

H. Jager De Rietgans 25 7905 GN Hoogeveen     

email is : Jage0656@planet.nl 
 

Opzeggen voor 1 juni-lid tot 1 juli 

Opzeggen voor 1 december –lid tot 1 januari  
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Van de bestuurstafel 
 

 

De kop is eraf, het seizoen is weer begonnen. 

ZPC Hoogeveen heeft de eerste prijzen ook al te pakken. Het begon met de 

stand op de sportmarkt, de club had een mooie kraam gemaakt waar zwem – en 

polospullen  lagen. Er was veel belangstelling, we hebben tientallen flyers 

uitgedeeld. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De waterpolo-ers hebben zelfs nog in de cascade gespeeld, geweldig!’s Avonds 

was de sportverkiezing en onze zwemster Nienke van Eck werd uitgekozen als 

sporttalent van Hoogeveen!  
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Bij de ploegverkiezing gingen de dames van HZVV met de prijs aan de haal, 

maar 2 nominaties is natuurlijk al geweldig. 

En afgelopen weekend werd het Nederlands Estafette Kampioenschap 

gezwommen in Purmerend. 

De verenigingen vaardigen dan bij de jongens en meisjes 3 ploegen af (als ze die 

hebben natuurlijk). Die strijden eerst in hun leeftijdcategorie en vervolgens 

worden alle tijden van de teams bij elkaar opgeteld. 

Bij de meisjes waren er 3 teams en in de eindstand werd ZPC knap 3
e
! 

De jeugdploeg werd zelfs 1
e
!  Van de jongens konden we maar 1 team 

afvaardigen, ze werden 5
e
, een goede prestatie. We missen jongere zwemmers 

die daar mee konden doen, dus in de eindstand kwamen we niet voor. 

Dat lukte wel bij de dames en  de heren, de dames haalden de bronzen plak. 

Op de zwemkroniek staat een citaat van Jos van Kuijeren, dat wil ik graag hier 

aanhalen:  

 

“Kwaliteit was er ook bij Hoogeveen, dat na de zesde positie van vorig jaar nu 

doorschoof naar de derde en daarbij DWK-XCESS, een vereniging van naam 

tenslotte, passeerde. Hoogeveen moet het voornamelijk hebben van eigen kweek 

en dat er met beleid en visie gewerkt wordt in Drente is duidelijk. Hier past dan 

ook een groot compliment. De selectie van trainster Jenny Koster eindigde op 

alle estafettes bij de eerste vier en was drie keer derde.”  

 

De heren eindigden als 7
e
. een prima prestatie, er zwommen veel jongeren bij 

onze ploeg mee. 

Voor de waterpolo gaat het binnenkort beginnen. Getraind wordt er natuurlijk al 

volop, de wedstrijden barsten straks los. De aspiranten A moeten na het 

kampioenschap van vorig jaar nu verder weg om hun wedstrijden te spelen. 

Misschien ligt er nu een kans voor de aspiranten B om een gooi naar het 

kampioenschap te doen? En wie weet lukt het de pupillen wel weer om 

kampioen te worden, de groei zit er in ieder geval in! 

 

Bestuurlijk zijn we druk in de weer met de sponsoring. Dit gaat tijd kosten, 

zodra er concrete afspraken zijn horen jullie het. 

De eerste reclameborden zijn verkocht, binnenkort zullen ze opgehangen 

worden. De oproep voor meer reclameborden blijft natuurlijk bestaan! 

Weten jullie een bedrijf die wel een bord wil kopen, tip ons! 

 

Ik wens iedereen een heel goed seizoen, succes met de competities.  We zijn in 

ieder geval al uitstekend begonnen! 

 

Tot de volgende maand 
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Ingrid Schoemaker 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Hoofdstraat 203     7902 EH  Hoogeveen 
Telefoon 0528 - 26 32 63 
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Van de recreatieve afdeling. 
 

Het telefoonnummer op vrijdagavond tussen 17.15 uur en 20.45 uur is :   
06 29 334 361 
 

Clubkampioenschappen. 
 
De vakantie is voorbij en inmiddels zijn we weer begonnen met trainen. We 

willen onze clubkampioenschappen toch nog even bespreken. Wat was het een 

feest. Voor ons was het een geweldig festijn en ik hoop voor jullie ook. Wat een 

ouders en belangstellenden. Geweldig. 

Ik wil namens onze commissie iedereen heel hartelijk bedanken die hebben 

geholpen deze wedstrijd tot een geweldig feest te maken. Het verloop was heel 

vlot. Ver voor de uitgerekende tijd was het afgelopen. Slechts één naam wil ik 

noemen, nl. die van Wilma Vellinga. Zijn heeft, soms hard, gelopen om alle 

briefjes op tijd bij de jurytafel te krijgen. Heerlijk, dat je dit voor ons hebt willen 

doen. 

Er zijn hele mooie tijden gezwommen. Verschillende pr’s werden gehaald. Soms 

met heel veel seconden. Prachtig. 

De uitslagen waren als volgt: 

 

Meisjes 2000   rug  school vrij  totaal 

Eline Forch    45.43  41.41  40.41  127.25(1 

Marieke Hup   46.35  50.48  56.12  152.95(2 

 

Meisjes 1999 

Fenny v/d Maas   42.81  38.51  37.92  119.24(3 

Meike Uiterwijk Winkel  35.82  31.04  32.27   99.13(1 

Linda Vellinga   34.35  38.85  32.47  105.67(2 

 

Meisjes 1998 

Thalea Akse    32.47  37.82  32.76  103.05(3 

Esra Hoogeveen   26.86  29.75  23.19   79.80(2 

Anouk Timmer   34.12  33.46  42.06  109.64 

Noor Uiterwijk Winkel  24.85  27.53  23.68   76.06(1 

 

Jongens 1998: 

Louis Flothuis   26.45  26.28  27.86   80.59(1 

Marnix Folkers   34.18  33.74  31.89    99.81(3 

Jan Hup    29.94  28.53  28.64    87.11(2 

Wouter de Lang   35.10  41.28  41.52   117.90 
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Meisjes 1997 

Caitlin Adamse   31.82  29.96  27.16   88.94 

Marley Eiromkui   29.33  30.04  28.07  87.44  

Anne Forch    35.44  29.90  29.01  94.35 

Leonie Molenaar   29.05  28.80  26.61   84.46  

Kim Mulder    29.53  27.78  27.63  84.94 

Merlin Nijzingh   26.03  27.15  25.08  78.26 

Lisa Rotensen   21.39  25.54  18.52  65.45(1   

Mirthe Rotmensen   32.00  30.26  27.50  89.76 

Ruth Thalen    24.67  25.48  22.48  72.63(2 

Sharonne Urbanus   24.67  27.81  21.81  74.29(3 

 

Meisjes 1996 

Denise Bremer   30.10  28.53  28.19  86.82 

Astrid Emmink   29.28  31.35  26.65  87.28 

Demi Marissen   22.49  25.28  21.65  69.42(1 

Yvette Meppelink   22.66  25.70  21.45  69.81(2 

Lesley Roozeboom  24.25  27.13  24.65  76.03(3 

Sanne de Vries   26.49  26.84  26.81  80.14 

 

Jongens 1996 

Rodney Kikkert   24.92  30.50  24.03  79.45(1 

Thijs Oost    28.53  29.79  27.94  86.26(2 

Marco Wams   31.15  28.45  34.11  93.71(3 

 

Meisjes 1995 

Djamilla Eleveld   24.59  24.61  21.98  71.18(1 

Joëlle Kreuze   28.52  31.48  27.63  87.63(2 

 

Jongens 1995 

Yusuf Inci    35.64  28.45  42.63         106.72 

Derk-Jan Knol   22.40  27.51  21.08  70.99 

 

Meisjes 1994  vlinder  rug school vrij  totaal 

Viola v.Houwelingen 23.56   56.40  50.97 43.68   174.61 

Jannet Meijer  24.79   49.66  51.38 46.03  171.86(3 

Mariska Meijerhof  23.47  45.14   54.54 42.36  165.51(1  

Bernice Miljoen  24.35  67.32   55.35SL 58.23  205.25 

Maaike Vermeer  20.08  49.08   53.48 45.54  168.18(2  
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Jongen 1994 

Kevin Duinkerken  31.44  79.44   64.66 65.16  240.70 

Frank Gelmers  21.79 51.95   55.19SK 43.41  172.34(1 

Christiaan Lovers  25.27 57.07   60.28 48.44  191.06(3 

Dylan Schulte  27.53 54.61   57.39 48.94  188.47(2 

         

Jongens 1993  wissel rug   school vrij  totaal 

Ewoud Pol   1.48.50  50.06    55.26  42.04 255.86(1 

 

Meisjes 1992 

Chantal den Outer  1.37.38  44.75RD  51.07  38.60 231.80(2 

Syrhea Strijker  1.37.75 49.70    46.50  37.22 231.17(1 

 

 

Jongens 1992 

Mark Boers   1.52.91  51.54   53.34 50.52  268.31 

 Patrick Meijer  1.40.29  47.25   49.51 38.67  235.72  

Viktor Wemmenhove 1.38.28VD  44.19   48.32 36.79  227.58 

Nick Voerman  1.36.14 42.65   52.09SA 37.06  227.94 

  

Meisjes 1991: 

Bianca Padding  1.40.18 49.85   52.30 43.81  247.14(2 

Yolanda Schoemaker 1.38.16 45.63   52.88 40.12  236.79(1 

 

Jongens 1991 

Robin Bos   1.29.84 39.17   46.21 35.38  210.60(1 

Mickael Nederman 1.41.82 50.81   50.06 40.73  243.42(2 

Robin Schulte  1.33.29 

 

Dames: 

Annelies v/d Sleen  1.41.35 41.89   47.59 34.67  215.50(2 

Charone Tellegen  1.29.27 43.89   43.93 35.92  213.01(1 

 

Heren 

Victor Nederman  1.30.09 45.07   45.70 33.14  214.00(3 

Johnny Dolfing  1.28.41 41.27   42.16 40.00  211.84(2 

Dennis Booy  1.24.70 40.16   41.12 32.45  198.43(1 

 

D1 zwemmers 

Meisjes 1994 wissel  vlinder  school vrij  totaal 

Daniëlle Kruizinga1.25.81 0.47.66 1.38.76 1.20.44  312.67
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Meisjes 1993 

Tasia Rodink 1.24.85 0.39.75 1.41.70 1.12.73 301.03 

 

Meisjes 1992 

Sandra v/d Wijk 1.25.53 0.40.63 1.33.54 1.19.36 299.06 

 

Meisjes 1991 

Marjolein Eleveld 1.29.19 0.44.08 1.46.12 1.23.12 322.31 

Danique Pater 1.31.18 0.42.91 1.35.52 1.23.62 313.23 

 

Jongens 1991 

Robin v. Dienst 1.24.38SL 0.44.62 1.41.75 1.13.20 303.95 

Erno Vaartjes 1.19.98 0.35.17 1.32.38 1.09.70 277.23

               

Jongens 1990: 

Bas Ameschot 1.25.10 0.39.12 1.42.42 1.14.73 301.37 

Patrick v/d Wijk 1.20.62 0.36.57 1.29.44 1.11.95 278.58 

 

Dames 1989 

Marit Coehoorn 1.21.39 0.36.98 1.32.99 1.13.22 284.58 

 

Heren 1989 e.o. 

Mark Fictorie  1.11.71 0.33.44 1.26.73 1.05.83 2.57.71 

Sebastian Heijblom1.12.28 0.34.20 1.28.94 1.02.50 2.57.92 

Harjan Kooiker   0.37.52 1.34.81 1.09.38 

Erik Nederman  1.15.64 0.32.72 1.26.46 1.07.79 2.62.61

     

G zwemmers: 

Dames:   rugslag schoolslag vrijeslag  totaal 

Hélena Bruning  1.33.94 0.44.23 2.05.78  263.95(2 

Marloes Karst  0.34.72 0.35.42 1.12.49  143.63(1 

  

Heren 

Henri Groote  0.23.84 0.24.83 0.44.61   93.28(1 

Henk Spoelstra  0.27.25 0.32.11 0.51.41  110.77(3 

John Swarts   0.22.94 0.25.71 0.48.15   96.80(2 

 

De eerste speedo-instroomwedstrijd is ook alweer verzwommen. We hadden 

slechts 7 deelnemers. De volgende keer worden het er beslist meer. 

We moesten voor dfe eerste keer naar het Molenduinbad in Norg. Het is een leuk 

bad en er werden mooie tijden gezwommen. 

Meisjes/jongens minioren 1 en 2  rugslag  schoolslag 

Meike Uiterwijk Winkel    0.30.38  0.28.45 )3 
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UW ADRES VOOR GEBRUIKTE COMPUTERS EN ONDERDELEN 

Linda Vellinga     0.32.63  0.34.28 

 

Jongens minioren 3 en 4 

Jan Hup      1.11.95  1.07.19 

Louis Flothuis     1.05.12  0.57.83 

 

Meisjes minioren 3 en 4 

Noor Uiterwijk Winkel    0.56.31  1.06.56 

Leonie Molenaar     1.06.10  1.12.13 

Lisanne Engberts     0.54.91  1.01.66 

 

Het was voor de minioren de eerste keer, dat ze 50 meter moesten zwemmen en 

dat viel beslist niet mee. De volgende keer zal het vast beter gaan. 

 

Dit was het voor deze keer. Tot de volgende Kwekker 

 

Namens de recreatieve 

Henny Kroezen  

 

 

 

 

 

 

Hoogeveen: Hoofdstraat 231, tel 0528 2777217 
Meppel, Steenwijk, Assen, Roden, Winschoten 

 

 

www.jantenhoor.nl  
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Twee estafetteteams op het podium bij NEK in Purmerend. 

 

 
Een prima opening van het zwemseizoen 2006/2007 met de Nederlandse 

Estafette  Kampioenschappen in Purmerend. Vijf ploegen en zoveel hadden wij 

er nog niet eerder, verschenen er aan de start. Met als het paradepaardje, de 

meisjes jeugdploeg, die met name te maken had met PSV Eindhoven. Het leek 

net niet te lukken maar achteraf bleek dat wij van hen weinig te vrezen hadden. 

Een diskwalificatie wierp hun terug naar plek drie.  

 

 

 

Ook de dames estafette ging voor het maximaal haalbare en dat was brons. 

Gingen er vooraf geruchten dat een aantal bekende zwemmers niet aanwezig 

zouden zijn, dan klopten deze niet. Nu waren De Dolfijn en PSV in dit veld een 

klasse apart en mocht ZPC Hoogeveen met DWK Xcess, een gerenommeerde 

tegenstander, gaan uitmaken wie deze ploegen gingen vergezellen naar het 

podium. 

Het bleef spannend tot en met de laatste afstand, de 10 x 100 meter vrije slag en 

kon het nog alle kanten uit. Maar Kim Meyer, Rochelle Kirindongo, Lisanne 

Mol, Anita Scheper, Nienke van Eck, Marielle ter Stege, Aukje Jenster, Charlotte 

Mol, Sandra van der Neut en Mariët Koster (met de schoolslag specialisten 

Wendy van der Iest (ook rugslag) en Sharayah Diphoorn nu op de tribune) gaven 

geen krimp. Wij op baan zes, zij op baan drie, werd het een constant elkaar in de 

gaten houden. Met het uiteindelijke verschil van 0.68 seconden op deze afstand 

als resultaat. De eindtijd werd 10.11.11 en dat betekent een gemiddelde van 

1.01.1 per zwemster. 

 

 

De junioren vier en later behaalden een hele mooie vijfde plaats. De zwemmers 

Rico Ramaker, Bart Mansier, Kars ten Have, nieuweling Robert Klinkhamer, 

Ruben Kat en Peter Paul Houtkamp werden vijfde op de wissel, zesde op de vrij, 

vierde op de rug en zevende op de school.  

Nog niet eerder was ZPC met een herenploeg vertegenwoordigd op dit NK. En 

het werd een heel mooi debuut. Zevende op de wissel, zevende op de rugslag, 

achtste op de schoolslag, achtste op de vlinderslag en achtste op de 10 keer 100 

vrije slag. Kars ten Have, Niels van Eck, Bart Mansier (splittijd onder de 

minuut), Niels Bergman, Sander Hoogeveen, Robert Klinkhamer, Aljan Tempel, 

Rico Ramaker, Maxim van Geffen en Niels Koster noteerden 9.34.49, een 

gemiddelde van 57.44 per zwemmer. 
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De meisjes junioren Anika ten Have, Saskia Bergsma, Jakonien Koster, Beau 

Rijpers en Shannen Diphoorn werden uiteindelijk negende, elfde op de school, 

zevende op de wissel, negende op de vrij en achtste op de rugslag. 

De meeste moeite met het niveau hadden onze jonkies. Voor Desirée van der 

Wijk, Marlinde Tuik, Mireille van Burken, Samantha Diphoorn en Dieudonnée 

Houtkamp kwamen deze kampioenschappen misschien nog wel te vroeg maar 

kan het een goede leersschool zijn geweest.  

 

 

Een ware stortvloed van nieuwe Drentse estafetterecords leverde het in ieder 

geval ook nog op en dat betekent dat er nooit een Drentse estafette heeft 

gezwommen die in deze leeftijdsgroepen sneller waren. Vijftien maal sneuvelde 

zo’n record: Vier bij de heren, drie bij de dames, vier bij de jongens junioren en 

vier bij de meisjes jeugd. 
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Nieuwe clubrecords in de maand juni 2006. 
 
24 juni 2006 50 meter vrije slag meisjes onder de 15 jaar 

Charlotte Mol    tijd: 0.27.07 (Drents record) 
Was van Charlotte Mol, d.d. 16 december 2005  tijd: 0.27.18 

 

24 juni 2006 50 meter schoolslag meisjes onder de 15 jaar 

Nienke van Eck   tijd: 0.33.65 (Drents record) 
Was van Nienke van Eck, d.d. 6 mei 2006   tijd: 0.34.32 

 

25 juni 2006 50 meter rugslag jongens onder de 17 jaar 

Aljan Tempel   tijd: 0.27.79 (Drents record) 
Was van Aljan Tempel, d.d. 25 april 2006   tijd: 0.28.11 

 

25 juni 2006 100 meter wisselslag dames 

Mariet Koster   tijd: 1.06.12 (Drents record) 
Was van Mariet Koster, d.d. 3 december 2005  tijd: 1.06.17 

 

25 juni 2006 50 meter schoolslag jongens onder de 15 jaar 

Rico Ramaker   tijd: 0.32.46 
Was van Niels van Eck, d.d. 20 juni 2004   tijd: 0.32.49 

 

 

Nieuwe toegekende Drentse records in maart 2006. 
18 maart 2006 200 meter rugslag jongens 19 jaar 

Niels Koster     tijd: 2.08.44 
 
18 maart 2006 200 meter schoolslag jongens 17 jaar 

Niels van Eck     tijd: 2.28.94 
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Nieuwe toegekende Drentse records in april 2006. 
2 april 2006 50 meter vlinderslag dames 

Mariet Koster (50 m. baan)   tijd: 0.29.81 
 
16 april 2006 200 meter schoolslag meisjes 15 jaar 

Nienke van Eck (50 m. baan)  tijd: 2.46.72 

 
Nieuwe toegekende Drentse records in juni 2006. 
9 juni 2006 100 meter schoolslag meisjes onder de 15 jaar 

Nienke van Eck (50 meter bad)  tijd: 1.16.55 
 
9 juni 2006 200 meter vlinderslag dames 

Mariët Koster (50 meter bad)  tijd: 2.21.63 

 
10 juni 2006 100 meter vlinderslag dames 

Mariët Koster (50 meter bad)  tijd: 1.05.05 
 
10 juni 2006 200 meter vrije slag dames 

Anita Scheper (50 meter bad)  tijd: 2.12.81 

 
10 juni 2006 200 meter schoolslag meisjes onder de 15 jaar 

Nienke van Eck (50 meter bad)  tijd: 2.46.10 
 
11 juni 2006 100 meter vrije slag meisjes onder de 15 jaar 

Charlotte Mol (50 meter bad)  tijd: 1.00.43 
 
11 juni 2006 50 meter schoolslag meisjes onder de 15 jaar 

Nienke van Eck (50 meter bad)  tijd: 0.35.34 
 
11 juni 2006 400 meter wisselslag dames 

Mariët Koster (50 meter bad)  tijd: 5.05.32 
 
11 juni 2006 4 x 100 meter wisselslag heren 

Niels Koster, Niels van Eck, Niels Bergman, Maxim van Geffen 
(50 meter bad)    tijd: 4.09.87 
 
17 juni 2006 200 meter schoolslag jongens onder de 15 jaar 

Rico Ramaker (50 meter bad)  tijd: 2.35.39 
 
17 juni 2006 4 x 100 meter vrije slag estafette jongens onder de 17 jaar 

Kars ten Have, Bart Mansier, Rico Ramaker, Aljan Tempel 
(50 meter bad)    tijd: 4.00.53 
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18 juni 2006 100 meter schoolslag jongens onder de 15 jaar 

Rico Ramaker (50 meter bad)  tijd: 1.11.27 
 
18 juni 2006 100 meter vrije slag jongens onder de 17 jaar 

Aljan Tempel (50 meter bad)  tijd: 0.55.33 
 
18 juni 2006 4 x 100 meter wisselslag estafette jongens onder de 17 jaar 

Aljan Tempel, Rico Ramaker, Bart Mansier en Kars ten Have 
(50 meter bad)    tijd: 4.23.48 
 
24 juni 2006 4 x 50 meter wisselslag estafette dames 

Mariët Koster, Nienke van Eck, Aukje Jenster, Charlotte Mol  
      tijd:  1.58.23 

 
Nieuwe toegekende Drentse records in de maand juli 2006: 
8 juli 2006 800 meter vrije slag dames 

Mariët Koster (50 meter bad)  tijd: 9.45.13 
 
  
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Service-Centrum 

Technische Dienst Hof 
TV - video - radio - wasmachine stuk ? 

Wij repareren vakkundig èn voordelig uw apparatuur! 

 
Industrieweg 1 

7903 AH Hoogeveen 
TEL.: 0528-269818 
FAX.: 0528-273997 

E.mail adres: info@technischediensthof.nl  
Info: www.technischediensthof.nl  
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Wetenswaardigheden, mijmeringen, gedachtespinsels 

…………van Jakob Koster. 
 

- Lang geleden waren er de Nationale Sprintkampioenschappen in 

Roosendaal en daar was ik (ook al lang geleden) gebleven. Voor de 

tweede keer in successie naar dit voor ons verre oord. Prima organisatie, 

daar was weer helemaal niks mis mee! 

- Met behulp van of ondanks de 

tegenwerking van Miep (onze inmiddels 

vaste reisbegeleidster) wisten we de 

camping (onze uitvalbasis) nog te vinden 

ook. In Hoeven…..wegopbrekingen en 

files……verpesten de heenreis….  

- Er werd naar wens gezwommen….. 

Achttien medailles konden er na twee 

dagen sprinten mee terug naar het Drentse land…..en dat is een 

respectabel aantal… 

- Drie estafette ploegen op het podium: de 4 x 50 meter vrije slag junioren 

Mellany Doldersum, Maartje Lenten, Monique van der Wijk en Aukje 

Jenster (derde). De 4 x 50 meter wisselslag dames (een versterkte 

jeugdploeg) Mariet Koster, Nienke van Eck, Aukje Jenster en Charlotte 

Mol lagen 125 meter aan de leiding en toen denderde Hinkelien Schreuder 

(PSV Eindhoven) over ons heen…. En de junioren meiden op de 4 x 50 

meter wisselslag Monique van der Wijk, Shannen Diphoorn, Aukje 

Jenster (28.40!!) en Mellany Doldersum (splittijd nu wel 28.93!). 

Tweede, achter Eindhoven, daar valt toch mee te leven…….(dat moet 
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wel). Wat te denken van Marielle ter 

Stege’s splittijd: 27.35 op de 50 vrij in de 

damesestafette, ik stond er van te kijken en 

zijzelf ook…..denk ik zo…… Hard 
zwemmen zit tussen de oren…..blijkt maar 

weer eens te meer…… 

- Charlotte Mol, tweede op de 50 vrij achter 

een één jaar oudere, Nienke van Eck 

tweede op de 50 school bij de jeugd (niet altijd wint de beste) en ook nog 

derde bij de senioren over alle leeftijden, Mariet Koster derde op de 50 

rug, Aljan Tempel tweede op de 50 rug en Aukje Jenster Nederlands 
Juniorenkampioene op de 50 vlinder….. 

- Twee zwemsters zwemmen zich in de Nederlandse kernploeg voor de 

jeugd: Aukje en Charlotte. De kernploeg bestaat uit negen zwemsters. 

Nienke in de landelijke A-selectie (zeven zwemsters) en dat is alles bij 

elkaar voor zo’n klein clubje uit het Drentse Hoogeveen zo gek nog niet. 

Weliswaar op een 50 meter afstand, wat dit betreft sluiten wij ons 

moeiteloos bij de landelijke tendens aan…..  

- Op elke top bevindt men zich aan de rand van de afgrond…… 

- Het opzienbarendste nieuws van de Intersport Jan Bols zomertoernooi 

was, dat Sander Hoogeveen voor het eerst onder de 1 minuut dook op de 

100 meter vrije slag. Het heeft even (te lang) geduurd, maar dan 

toch……. eindelijk……. Hi-ha taart…..  

- De tijden van Niels van Eck op vrij en rug verdienen speciale 

aandacht…… en die krijgen ze dan ook…….van mij….. 55.20 en 
1.03.95….. 

- Een knappe prestatie van Jakonien Koster op de Jaargangsfinale in 

Dordrecht. Op de 50 meter baan werd ze negende op de 100 meter 

rugslag en zet hiermee een familietraditie 

voort……..1.18.33……. Ze startte als 

twintigste…… 

- Een paard is gevaarlijk aan beide 

uiteinden…… … 

- Hele mooie weersomstandigheden bij de 

Drentse Lange Afstand Finale in het 

zwembad “De Waterlelie” in Zuidwolde. 

En dat is voor een buitenbad altijd mooi 

meegenomen. 

- Georganiseerd door Kring Drenthe had de wedstrijd een vlot verloop. 

Jammer, heel jammer dat er nogal wat afzeggingen waren over de gehele 

linie en dat hadden de organisatoren niet verdiend!! Afzeggers torpederen 

de Drentse kampioenschappen …en doen de organisatoren tekort…. 

n.m.m… 
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- En gezellig was het zeker! Op welke wedstrijd krijgt zelfs het publiek 

koffie met koek aangeboden?? En aan het slot belegde broodjes?  

- Heel goed vond ik zeker zwemmen: Maartje Lenten winnares van de 800 

meter vrije slag bij de jaargang 1992/1993, Bart Mansier winnaar van 

beide afstanden bij 1992/1993 en Beau Rijpers winnares bij de meisjes 

minioren van de 800 meter vrije 

slag. Tijd: 11.29.06.. Er waren 

senioren die……..moeite 

hadden…. 

- Moeders die met de rug naar het 

zwembad zitten, terwijl de 

dochter probeert de 800 meter te 

bedwingen…. Dit kan allemaal 

op deze wedstrijd……. 

Kwek..Kwek..Kwek!  

- Achttien gouden medailles werden er uitgereikt, zeventien naar 

Hoogeveen…..  Zo liggen de krachtsverhoudingen in Drenthe 

ongeveer……op de langere afstanden…..   

- Ik lees op internet, dat één zwemster blij is dat ze Hoogeveen de rug toe 

kan keren….. Ze schreef het in de “Zwambox” van de ….. site!! (What’s a 

name??) Een enkeling ging haar in deze voor ……die zwemmen….!!!! 

- Gooi nooit een klont natte koestront naar de muur, er blijft altijd een vieze 

plek achter!  

- Geconstateerd is een (meer dan) aanzienlijk verloop bij de TZNN 

zwemmers. De afzwaaiers voldeden niet meer aan de gestelde normen… 

Ja, garantiebewijzen krijg je in de sport n e r g e n s ………….dus ook 

niet bij TZNN… 

- De transfermarkt op zwemgebied draait weer op volle toeren….. Er wordt 

weer driftig ge- en verkocht (of hangen de zwembroek of het badpak aan 

de wilgen)….. Ook Hoogeveen is op de transfermarkt actief. Robert 

Klinkhamer komt over van Emmen…..en gaat onze juniorengroep 

versterken….. 

- Willemijn Knot gaat van Ritola naar Trivia Groningen en maakt hiermee 

de weg vrij voor Kim Meyer, om in Drenthe………. 

- In mijn bijdrage van september 2004 gaf ik u de tijden van enkele Britse 

meisjes, die 19 uur per week trainden. Deze hebben nu de leeftijd bereikt, 

dat ze aan het EJK in Palma de Mallorca konden deelnemen. De 

uitkomsten overtroffen toch wel mijn verwachtingen. Ik gaf u destijds 

vier namen. De helft, Elisabeth Simmonds en Francisca Halsall maakten 

nu deel uit van de succesvolle Britse ploeg. Eerstgenoemde zwom in de 

zomer van 2004 de 100 meter rugslag als 13-jarige in 1.03.98. Zij werd nu 

als 15-jarige tweede met de tijd van 1.02.79. En volgend jaar krijgt zij 

nog een herkansing….. Fransica zwom als 14-jarige de 100 vrij in 56.70 
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en nu werd zij winnares als 16-jarige met 55.47. Zij was de enige onder 

de 56 seconden….. (alle tijden op de 50 meter baan!!) 

- Van de toen door mij ook genoemde Ellen Gandy, toen 13 jaar en de 100 

vlinder in 1.05.17 en Rebecca Hillis, toen 14 jaar en de 200 school in 

2.36.03, behoorden nu niet tot de deelneemsters. 

- Ik had beloofd ze te volgen, bij deze dus…..slagingspercentage 50%..... 

voorlopig…. Speciale aandacht voor de progressie in twee jaar op deze 

leeftijd……met deze trainingsuren….. 

- Het zwemseizoen 2005/2006 kan door ZPC worden afgesloten. Op de 

verschillende NK’s werden zeven Nederlandse titels behaald, Aukje 
Jenster drie, Nienke van Eck twee, Aljan Tempel één en de meisjes 
junioren op de estafette. 

- Vijftien maal werd het zilver en dertien maal brons. Tel ik de 

estafettemedailles voor vier (en ik doe dat graag) dan worden de aantallen 

resp. 10, 30 en 25……  

- Ik vind het jammer, dat ik in 

Hoogersmilde woon…. Anders ging ik 

er heen….. op vakantie……. Nu ging 

de reis naar Zuid Frankrijk. Ca. 1.400 

km………, als je nooit in de auto zit wil 

je wel graag eens ver reizen. Even geen 

zwemmen…., even geen sores….. om 

zo fris mogelijk te beginnen aan weer 

een nieuw zwemseizoen. 

- Ook voor of zelfs voor luchtkastelen 

bouwen, heb je goede architecten 

nodig……. 

- Het jaarlijkse trainingskamp in Engeland werd weer een (groot) succes. 

Mooi weer en dat is in een buitenbad nooit weg, hard getraind en een 

prima sfeer…… 
- De junioren estafette meisjes en houdsters van het Nederlands 

Juniorenrecord (Marielle ter Stege, Sharayah Diphoorn, Aukje Jenster en 

Charlotte Mol) zijn genomineerd als sportploeg en Nienke van Eck als 

sporttalent van de Gemeente Hoogeveen over het seizoen 2005/2006. 

Uitslag volgt op 16 september…. 
- De Limietwedstrijd in Hoogeveen bracht de nieuwe Speedo-kinderen 

Demi Marissen, Merlin Nijzingh en Yvette Meppelink voor het eerst aan 

de start. Moeders die zenuwachtiger zijn voor de vier banen dan de 

kinderen……… 
- Alweer een NK limiet voor Maartje Lenten op de 400 vrij……… 

- Nee, onze juniorenestafette redde het niet, zij moesten de eer laten aan de 

damesvoetballers van HZVV, die naar de eredivisie (hoofdklasse) waren 

gepromoveerd…… bij de Sportverkiezing van de Gemeente Hoogeveen. 
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Als het Sporttalent kwam Nienke van Eck als winnares uit de bus. Zij 

bleef zelfs de toekomstige Richard 

Krajicek ??? de baas……… 
- De bloemen werden uitgereikt door Miss 

Drenthe Nadieh Leyssenaar. Jongens, ik 

heb even geïnformeerd en ook volgend 

jaar zal zij………… 

- De ZPC Selectie maakt zich nu op voor 

de Nationale Estafette 

Kampioenschappen welke aanstaand 

weekeind gehouden wordt in Purmerend. 

Bij de meisjes/dames zijn wij in alle leeftijdsgroepen vertegenwoordigd 

en verder bij de jongens junioren en voor het eerst bij de heren. 
- En hiermee zijn wij dan ook echt aan het 

nieuwe seizoen begonnen………          
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Van de redactie 

 

 

Wat later op gang en nog niet helemaal op de rit met de advertenties………maar 

goed het is en blijft dan ook allemaal vrijwilligers werk. Helaas is dat hetgeen 

wat vaak onderschat wordt. Als wij zo van de zijlijn zien wat er allemaal 

geregeld moet worden door een bestuur dan is dat niet niks. Het lijkt zo 

vanzelfsprekend en aangenomen werk maar het tegendeel is waar, naast werk en 

gezin wordt er door mensen heel veel vrije tijd in de vereniging gestoken. Petje 

af. 

Inmiddels hebben we een andere printer……geschonken door Uced PC en deze 

werkt echt perfect. Langs deze weg willen we Uced PC hiervoor ook nog eens 

hartelijk danken. 

Als er nu wat mis is met de Kwekker dan ligt het echt aan de redactie (die 

overigens ook alleen maar hun best doen). 

We zouden het nog steeds leuk vinden om foto’s te ontvangen, gewoon spontaan 

genomen op een wedstrijd of met een anekdote er bij. Laat als leden eens wat 

van jullie horen zou ik zeggen…………..( zelf zou ik wel eens foto van Nienke 

van Eck willen hebben die naam lees ik overal in terug maar ken er zelf (en denk 

meerderen met mij ) geen gezicht bij. 

 

Voor de volgende Kwekker willen we graag  copy voor 5 november ontvangen. 

 

 

jaap.jet@worldonline.nl 
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WATERPOLOSEIZOEN VAN START 

 
               Zaterdag 30 

september is dan eindelijk de 

waterpolo- competitie van start 

gegaan. Het herenteam en de 

aspiranten B beten het spits af. Vanaf 

nu kunnen de uitslagen en de standen 

weer op de website van ZPC 

Hoogeveen teruggevonden worden 

(ga in de linkerkolom naar uitslagen 

waterpolo en vervolgens naar 

uitslagen competitie en/of standen). 

 

Ten opzichte van het vorig seizoen is 

er voor de jeugdteams het een en 

ander veranderd. Omdat de aspiranten 

A kampioen zijn geworden zijn zij 

naar een hogere klasse gepromoveerd en spelen zij komend seizoen veel 

wedstrijden tegen teams uit Friesland. Het niveau in deze poule ligt beduidend 

hoger en het streven wordt voorlopig om niet op de onderste plaats te eindigen. 

De aspiranten B spelen nog wel in dezelfde poule als vorig seizoen maar door de 

promotie van team A niet meer tegen eigen vereniging. Kan team B dit seizoen 

het succes van team A evenaren? 

 

Vervolgens zijn er ook veranderingen bij de pupillenteams. Vorig seizoen 

speelden alle deelnemende verenigingen in één competitie, dit jaar spelen beide 

teams hun eigen competitie. Dit houdt automatisch ook in dat zij niet meer tegen 

de eigen vereniging hoeven te spelen. 

 

Tot slot zijn er dan nog onze mini-pupillen. Ook dit jaar wordt er weer 

geprobeerd om ook hen weer gelijk met de pupillentoernooitjes eigen 

wedstrijdjes te laten spelen want daar train je tenslotte voor. 

Het dames- en het herenteam komen weer in dezelfde klasse uit en gaan 

proberen een beter eindresultaat neer te zetten. Voor de heren komt dat er op 

neer om in de top 3 te eindigen en de dames willen graag van de onderste plek 

af. 

 

Wij wensen alle spelers een sportief seizoen toe en heel veel succes. 
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Tot volgende maand 
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