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Kwekker oktober2007 

internetsite: www.zpcbikkelhoogeveen.nl 
  
Bestuur 
Voorzitter   Ingrid Schoemaker   220664 

Secretaris   Henny Kroezen    271847 

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   Ina Doldersum     343216 

       

Wedstrijdsecr.  Anneke Kaskens 

Leden    Ella Meyer     0521 591890 

    Ineke Urbanus 

     

Waterpolo 
Voorzitter   Hans Stevens    237224 

Voorzitter ad interim Werner Boldewijn    0650287074 

Secretaris   Bert Folkers     265321 / 0654283311 

    zpc-hoogeveen@home.nl 

 

Leden    Paula Haaker(PR, Website & clubbl)  250033 

    Joke de jonge (jeugdzaken)  272188 

    Klaas de Groote    274482 

    Wim Stevens    260940 

 

Recreatief Zwemmen 
Secretarisleden  Henny Kroezen    271847/ 

    h.kroezen@versatel.nl      06 29 334 361 

 

    Trudie van Elderen   277692 

    Anja van der Neut    278228 

    Louis van der Wijk   278931 

    Ingrid Kikkert    235718 
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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  Sebastiaan van Andel 

                 -aspiranten A  Wim Stevens/ Stephan Dekker 

                 -aspiranten B  Sebastiaan van Andel & Maik Dekker 

                 -heren   Wim Stevens 

        -dames   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 Sebastiaan  06-22656578 (tijdelijk 0641163013) 

Waterpolo aspiranten A      :bij Wim of Stephan 260940/361937 

Waterpolo aspiranten B      :bij Sebastiaan  06-22656578 (tijdelijk 0641163013) 

Waterpolo Dames & Heren:bij Wim   260940 

Recreatief      :bij Henny Kroezen 271847 

Selectie      :bij één van de commissieleden 
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Contributie 2
e
-3

e
-4

e
 -kwartaal 2007 en 1

e
  kwartaal van 2008 bedragen per 

kwartaal en jaar plus kleding toeslag 

 

Recreatief           28,75 euro per kw per jaar 115 euro 

Rec. Wedstrijdzw.      31,25 euro per kw per jaar met kleding toeslag  125euro 

Voorselectie       36,50 euro per kw per jaar met kleding toeslag  156 euro 

Selectie                       50,50 euro per kw per jaar met kleding toeslag  202 euro 

Speedo         50,50 euro per kw per jaar met kleding toeslag  202 euro 

Overgangsselectie      57,00 euro per kw per jaar met kleding toeslag  228 euro 

NK groep       62,00 euro per kw per jaar met kleding toeslag  248 euro 

 

Waterpolo  

 

pupillen                28,75 euro per jaar 115  euro      ( tot 12 jaar ) 

Aspiranten                  36,50 euro per jaar 146  euro ( 12 t/m 17 jaar ) 

Zonder wedstrijden    36,50 euro per jaar 146  euro 

Volwassenen              49,00 euro per jaar 196  euro 

 

Kleding toeslag bedraagt  10  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 mail naar H. Jager De Rietgans 

25 7905 GN Hoogeveen    mail 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 
 

We zijn als bestuur reuze druk geweest met de sponsoring en naamsverbintenis. 

De notaris is geregeld, de stukken zijn getekend, alles is gescand en naar de KNZB 

gestuurd. 

Sinds september staat in het Bestuurlijk Informatie Bulletin (BIB) dat wij als club 

voornemens zijn onze naam te veranderen. 

Hier kan nog formeel bezwaar tegen gemaakt worden, maar in de praktijk is dit nog 

nooit gebeurd. 

Komende maand zullen we dus officieel toestemming krijgen om de naam ZPC Bikkel 

Hoogeveen te gaan voeren. 

Waarschijnlijk zal de naam Bikkel Hoogeveen in de programma’s terug te vinden zijn, 

de ZPC valt vaak weg. Dit gebeurt ook bij o.a. Stadskanaal en Hoogeveen. 

De kleding is bedrukt, alleen de badmutsen blijken (weer) lastig. 

Vanaf 5 oktober zal na ondertekening door de ouders van het bruikleencontract de 

kleding uitgereikt worden. 

Dankzij de sponsoring kunnen de leden voor een klein bedrag (2,50 euro per kwartaal) 

over een tas, polo, short en evt. badmuts beschikken. 

Begin september was de Sportmarkt in Hoogeveen. We hadden als club 2 nominaties, 

Charlotte Mol als talent en Nienke van Eck, Sharayah Diphoorn, Mariëlle ter Stege, 

Aukje Jenster en Charlotte Mol als sportploeg. 

De sportploeg prijs hebben we gewonnen en daar zijn wij als club dan ook erg trots 

op!  
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Dat is dus een goed begin! 

De eerste wedstrijden zijn al gezwommen en de polo start ook weer. 

De nieuwe site ziet er prima uit, ik hoop dan ook dat er veel nieuws op komt te staan. 

 

Allemaal een heel sportief seizoen gewenst, met veel zwem- en speelplezier! 

 

Tot het volgende Kwekkertje 

 

Ingrid Schoemaker 
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  JARIGEN IN  SEPTEMBER 
             
Marjan Hoogeveen 1 

Anne  Van Asperen 3 

Lisa Rotensen 3 

Wendy  Van der Iest 4 

Samantha Diphoorn 7 

Yolanda  Schoemaker 7 

Marjolein  Eleveld 12 

Anneleis Van der Sleen 14 

Anika Ten Have 15 

Joyce  Boldewijn 19 

Mickael Nederman 19 

Imko Karperien 20 

Anouk Timmer 22 

Erik Vellinga 25 

Maaike Vermeer 26 

Margje Leewering 27 

Esmée Van der Meer 27 

Hans Stevens 27 

Patrick Van der Wijk 27 

Dennis Booy 28 

Kalianda Van Dienst 30 

Eileen Mari Kremer 30 

 

 JARIGEN IN  OKTOBER 

                        

Allard Dijkhuis 1 

Lieselot Schuurman 1 

Wubbe Jan Tempel 1 

Mirthe Rotmensen 2 

Ruben Rotmensen 2 

Hannah Gelmers 3 

Henri Groote 3 

Robin Haaker 3 

Fenny Van der Maas 3 

Louis Van der Wijk 5 

Leoni Molenaar 10 

Caitlin Adamse 11 

Elaine Adamse 11 

Kim Meijer 11 

Margriet Rondhuis 12 

Jan Schepers 12 

Klaas Van Achteren 13 
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Petra Van Achteren 15 

José Koster 15 

Edwin Bolt 16 

Jasper Volkers 17 

Roy Holtrop 18 

Derk Jan Knol 18 

Harm Berkhout 20 

Bernice Miljoen 22 

Kevin Mulder 22 

Johan Van der Veen 22 

Mark Boers 23 

Anne Post 23 

Hidde Post 23 

Maxim Van Geffen 24 

Denise Bremer 25 

Coen Gelmers 28 

Shannon Bisschop 29 

Annely Tempel 29 

Rian Boer 31 

 

Nieuwe leden; 

Coen            De Lang   afdeling recreatief 

Eduard        Schepers         

Stefan          Korte                           

Ilse               Boer 

Alinda          Dingshoff 

Haron           Zwiggelaar 

Hanneke      Braakman 

Romy           Kruizinga 

Eileen Mari  Kremer 

Robin   Bronswijk        afdeling  waterpolo 

                 HEEL VEEL PLEZIER BIJ   ZPC BIKKEL HOOGEVEEN 

 

Opzeggingen; 

Linda    Leeuwering                              Niels     Bergman 

Doortje  Vos                                           Maik     Dekker 

Trijnie Fictorie                                       Stefan   Dekker 

Anne De Haan                                       Robin    Wams 

Wisse  Voortman                                  Yvonne Wams  

Pieter    Stadhouder                              Anita       Scheper  

André   Stadhouder                              Saskia      Wams 

Jeffrey  Van Hoorn                                Marloes   Elema 

Ruben   Kat                                             Anouk     Timmer 

Esmee   Van der Meer                           Erno        Vaartjes  
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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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Van Mariët…………. 

 

Ik hoop dat jullie mij allemaal nog kennen, maar ik zal me toch nog even voorstellen. 

Ik ben Mariët Koster en ben 24 jaar. Sinds mijn achtste zwem ik al bij Hoogeveen. 

Begin van dit seizoen heb ik de keuze gemaakt om bij DZ&PC Drachten te gaan 

zwemmen. Deze keuze was niet zomaar gemaakt, aangezien ik het bij ZPC erg naar 

mijn zin had. Toen ik bij Hoogeveen begon als 8-jarig meisje beheerste ik net alle 

zwemslagen. Door veel plezier, goede begeleiding en doorzettingsvermogen ging het 

zwemmen steeds beter. Ik heb onder Hoogeveen meegedaan aan de Europese 

Jeugdkampioenschappen en ben 9 keer Nederlands kampioen geworden. Inmiddels 

ben ik nog 0.12 seconden verwijderd van een EK-limiet en deze wil ik erg graag 

halen. Ik hoop dat ik bij Drachten deze stap nog kan maken. Ik kan daar bijna het 

dubbele aantal trainingsuren maken en er is erg intensieve begeleiding.  

 

Binnen DZ&PC hebben ze een TA-groep samengesteld (Topsport Ambitie groep). 

Deze bestaan uit vijf seniore en drie jeugdzwemmers. De drie jeugdzwemsters trainen 

natuurlijk iets minder. Ik train nu zes ochtenden en vier avonden in het water (20 uur). 

Daarnaast nog vier keer landtraining  (2 uur) en twee keer krachttraining (2,5 uur), wat 

dus betekent dat er weinig tijd voor andere dingen overblijft. Naast het zwemmen 

werk ik ook nog 3,5 dag als logopediste. Op het moment dat ik dit typ zit ik in mijn 

vijfde trainingsweek sinds de vakantie en is alles al redelijk opgestart. De eerste weken 

mochten we nog iets minder trainen, maar nu is de eerste volle week gestart. Ik kom 

dus deze week voor het eerst aan 10 zwemtrainingen. Vorig weekend zijn we als 

kennismakingsweekend met z’n achten naar Vlieland geweest en dat was erg gezellig. 

Vorig jaar trainde ik af en toe ook met Drachten mee om te trainen op een 50m baan, 

maar dan is het contact toch oppervlakkiger. Nu trainen we heel intensief met elkaar 

en is het natuurlijk ook belangrijk dat het gezellig is.  

In Vlieland hebben we niet zoveel getraind, maar wel veel leuke dingen gedaan. We 

hebben zelfs nog in zee gezwommen, terwijl het erg koud weer was. Dit was natuurlijk 

erg goed voor de teambuilding…!  

 

Verder is alles toch wel een stukje strenger dan bij Hoogeveen. Voor mijn werk had ik 

twee weken geleden een vergadering en hierdoor kon ik niet trainen. Er werd erg 

moeilijk over gedaan, maar uiteindelijk mocht ik de training de dag erna inhalen. Ik 

moest toen dus in mijn eentje de training afwerken. Ook wordt het absoluut niet 

getolereerd als je te laat bij de training komt. Een jongen uit onze groep was in de stad 

zijn fietssleutel kwijtgeraakt en heeft toen de hele weg naar het zwembad gerend 

omdat hij niet te laat mocht komen! Dit is toch wel even anders als bij Hoogeveen.  

De trainingen zijn ook helemaal op ons aangepast. Op de training die aan de kant 

hangt staat voor iedereen zijn eigen kern. Het inzwemmen is meestal voor iedereen 

hetzelfde maar daarna doen we allemaal vaak iets anders. Er staat dan op papier MK 

en daarachter wat ik moet doen. Dit is best wel fijn, omdat je dan in je eigen tempo 

kunt trainen. Bij Hoogeveen lukt dat niet, omdat de baan vaak helemaal vol ligt en niet 

iedereen dan zijn eigen training kan gaan zwemmen. Bij Drachten train ik meestal 
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samen met Lia op de baan, waardoor we ieder aan onze eigen kant kunnen blijven. Zo 

hebben we geen last van elkaar en hoef je elkaar ook niet in te halen.  

 

Wat ik vooral zwaar vind is de landtraining. Iedere avond voor de training doen we 

een half uur landtraining. Op maandag en vrijdag gaan we touwtje springen en 

oefeningen met elastieken doen en op dinsdag en donderdag oefeningen voor 

rompstabiliteit op de mat. Deze oefeningen zijn erg belangrijk voor een goede ligging 

tijdens het zwemmen. Als je rompspieren heel slap zijn is het moeilijk om recht in het 

water te blijven liggen. Van de landtraining houd ik wel spierpijn over. Vooral na de 

eerste paar keer touwtje springen kon ik een week niet meer lopen.  

Kortom: het is erg zwaar, maar wel heel erg leuk!!! Vanaf nu zal ik iedere keer een 

stukje in de Kwekker schrijven om jullie op de hoogte te houden van alles wat ik 

meemaak.  Tot de volgende keer. 

 

Groetjes van Mariët 

 
 

Estafette team Hoogeveen: v.l.n.r. Charlotte, Rochelle, Mariët en Mariëlle (NK sprint 

juni 2007) 
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an de recreatieve commissie: 
 

WEDSTRIJDEN: 

 

Wij zien telkens weer dat bij wedstrijden onze kinderen tussen het zwemmen van het 

ene nummer en het andere zonder t shirt, badjas, slippers aan de kant zitten. 

Je moet je spieren warm houden, dus altijd een t shirt aan en badslippers aan je 

voeten. 

 
Wanneer we straks onze sponsorkleding 

hebben, moet ieder dit aan hebben bij de 

wedstrijden. Heb je de volgende keer weer 

geen badslippers, dan wordt er nog eens 

nadrukkelijk opgewezen dat je deze wel aan 

moeten hebben. Zorg goed voor warme spieren, 

want dat is belangrijk. 

Tijdens de wedstrijden niet overal heen lopen, want moet je vroeger zwemmen door 

het samenvoegen van series, moet de ploegleider zich wezenloos zoeken. Ga je ergens 

heen, zeg het dan altijd. BLIJF DUS BIJ DE PLOEG.  

Na afloop van de wedstrijd altijd je afval meenemen. Er staan altijd overal 

prullenbakken, dus doet het daar in. 

 

AFZEGGEN: ZEG SVP OP TIJD AF EN NIET OP HET LAATSTE NIPPERTJE. Er 

staat een datum op de uitnodiging waarvoor je af moet zeggen en niet nog op de datum 

zelf. Dit voorkomt altijd extra werk voor degene, die de inschrijving doet. 

 

UITSLAGEN: 

 
De uitslagen  van alle wedstrijden kun je op 

de web-site terugvinden. Je krijgt 

natuurlijk ook je diploma waarop de tijd 

vermeld staat. Dus kijk op de web-site voor 

de uitslagen. 

 

VRAGEN: 
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Heb je vragen het geeft niet 

welke en over welk onderwerp 

dan ook, je kunt ze altijd 

stellen op de vrijdagavond bij 

Mw. Kroezen. Ze zal altijd 

proberen een antwoord of een 

oplossing voor een probleem te 

vinden. Kom gerust, daar zit ze 

voor. 

 

 

Namens de recreatieve commissie 

Henny Kroezen 

 

 
 

 

 

 
 

 
Van de redactie 

 

 

 

Een nieuw seizoen is weer begonnen, Dat is eerst 

ook weer wat extra werk voor de redactie van de 

kwekker, veel wijzigingen en aanpassingen voor 

het nieuwe seizoen. Als ik toch nog wat over het 

hoofd gezien heb hoor ik dat wel. 

 

Een andere verandering wordt de  redaktie zelf. Onze dochter heeft 

namelijk gekozen voor een andere passie en dat is dansen. Ik vind 1 sport 

per persoon genoeg, met drie kinderen is het al aanpassen met ieders 

hobby’s, dus druk zat. 

 

We zijn dus op zoek naar iemand die het van ons over wil nemen, met 

zoveel leden zal dat geen probleem zijn. 

 

Copy voor de volgende kwekker voor 28 oktober mailen naar 

Jaap.jet@worldonline.nl 
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Waterpolo     

  Van de polocommissie 

 

 

 
Tegen de tijd dat dit Kwekkertje gelezen wordt is het poloseizoen (eindelijk) 

weer begonnen. Op 29 september werd, in zwembad De Dolfijn, het spits afgebeten 

door de Dames, aansluitend gevolgd door de Heren. De aspiranten A werden als eerste 

bij een uitwedstrijd verwacht en wel bij De Wetterwille. 

De uitslagen zijn natuurlijk op de waterpolosite, www.waterpolohoogeveen te vinden 

maar ook op de verenigingssite, www.zpcbikkelhoogeveen.nl .  

Voor wie niet genoeg van uitslagen kan krijgen of gewoon wil weten wat de 

‘concurrentie’ heeft gedaan; op de site van de bond kun je alles volgen, 

www.dpcdistrict1.nl .  

Bij de teams zelf zijn er weinig veranderingen van toepassing behalve dat de pupillen 

A en B weer in dezelfde poule uitkomen. 

 

De rijroosters zijn ook op de site gezet dus als je het even bent vergeten kan je daar 

kijken wie de teams zullen rijden naar de betreffende uitwedstrijden. Ben je 

onverhoopt verhinderd, regel dan zelf vervanging en geef het even aan de coach door! 

Verder heeft Hilda Folkers zich bij de commissie aangemeld om dit jaar de coördinatie 

van de Grote Clubactie op zich te nemen. Waarvoor onze hartelijke dank, Hilda!! 

Inmiddels is de voorverkoop daarvan in volle gang en zijn er al ingevulde lijsten door 

haar ontvangen. We hopen dat iedereen zich hier weer voor wil inzetten, hetzij door 

loten te verkopen, hetzij door zelf een, enkele of misschien wel zelfs meerdere loten te 

kopen.  Wie weet kan het record van verleden jaar wel verbroken worden. 

 

Daarnaast heeft Hans bij diverse leden geïnformeerd of er leden zijn die zich op 

andere vlakken voor de vereniging willen inzetten. Gelukkig heeft hij daar ook 

toezeggingen voor gekregen zodat de commissie niet al het werk alleen hoeft te 

verzetten. Ook daarvoor ieder zijn welgemeende dank. Tegen de tijd dat er iets 

georganiseerd moet worden nemen we met betreffende personen contact op. 

 

Mochten er leden of ouders van leden zijn die ook hun steentje willen bijdragen of heb 

je een leuk idee, neem gerust contact op met één van de commissieleden.  

Wie dat zijn kun je elders in het Kwekkertje vinden of op de twee eerstgenoemde sites 

in dit stukje. 

 

Rest mij alleen nog iedereen, namens de polocommissie, een heel gezellig en sportief 

seizoen toe te wensen en heel veel succes allemaal. 

 

 

Namens de polocommissie, Paula 
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Hoofdstraat 203     7902 EH  Hoogeveen 

Telefoon 0528 - 26 32 63 

Sun-ID 
Schutstraat 189 2/3 

7907 CE  Hoogeveen 

 

Reserveren of meer weten? 

info@sun-id.nl 

tel.: 0528-233101 
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Voorzitterspraat 
 

 

 

Het waterpoloseizoen staat weer voor de deur, tijd dus 

voor wat peptalk van mijn kant. 

 

Allereerst wil ik de trainers / coaches succes wensen in 

het nieuwe seizoen en hartelijk bedanken voor hun 

tomeloze inzet en energie die zij in het afgelopen 

seizoen in hun teams hebben gestoken. 

Zonder hun zouden we nergens zijn en geen 

bestaansrecht meer hebben. “Koester” hun dus. 

Hierin ligt gelijk onze zwakste schakel, kijk allemaal uit naar mensen die training 

kunnen geven of help zonodig de trainers, want er is altijd een gebrek aan trainers. 

Zorg dat je zo veel mogelijk op de trainingen aanwezig bent en luister naar onze 

trainers, want ze staan er per slot van rekening voor jou. 

 

Onze grootste dank is wel voor onze trainers Wim, Natasja, Sebastiaan en zeker de 

laatste tijd ook voor Lennard die op een goede manier de trainingen (vooral bij 

afwezigheid van anderen) oppakt en natuurlijk voor de diverse assistent-trainers. 

Verder wil ik onze scheidsrechters Wim en Anne en de mede polocommissieleden 

bedanken, die hun best doen om alles in goede banen te leiden. 

 

Ik zal zoveel mogelijk leden vragen (of heb jullie reeds gevraagd) om kleine dingetjes 

voor de club te doen, zoals het bijhouden van het w-rooster, het organiseren van 

toernooitjes, het beheren van de materialen, enz, enz. 

Op deze manier wordt de polocommissie ontlast en krijgen jullie meer binding met de 

club. 

Samen met de polocommissie komen we binnenkort hier op terug, wie wat kan gaan 

doen. 

 

Succes allemaal in het nieuwe seizoen en win ze. 

 

     Namens de polocommissie Hans Stevens (voorzitter). 
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KLAAS is 50 
 

 

HIEP HIEP HOERA…….. 

 
In de vakantieperiode is Klaas de Groote op 12 juli 50 jaar geworden. 

 

 
 

Klaas, van Harte Gefeliciteerd!!! 
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Rijrooster Dames 

 

 

 

 

 

 
Plaats Datum Tijd rijden Tijd spelen Chauffeuses Vertrekplaats  

Heerenveen Za. 06-10-

07 

18.00 uur 19.15 uur • Sharon  

• Vera  

• Diana 

Carpoolplaats  

Assen Za. 03-11-

07 

17.15 uur 18.15 uur • Geeske  

• Lieselot 

• Natasja 

Carpoolplaats  

Emmen Za. 17-11-

07 

17.00 uur 18.00 uur • Tamara  

• Kirsten 

• Sharon 

Carpoolplaats  

Bolsward  Za. 24-11-

07 

18.00 uur 19.30 uur • Margriet 

• Diana 

• Geeske  

Carpoolplaats  

Stadskanaal  Zo. 27-01-

08 

14.00 uur 15.30 uur • Anne 

• Natasja 

• Sharon 

Carpoolplaats  

Delfzijl  Zo. 16-02-

08 

16.15 uur 18.00 uur • Anne 

• Lieselot 

• Tamara 

Carpoolplaats  

Joure  Zo. 09-03-

08 

18.15 uur 19.30 uur • Anne  

• Vera  

• Geeske 

Carpoolplaats  

Assen  Za. 05-04-

08 

17.00 uur 18.00 uur • Margriet 

• Natasja 

• Kirsten 

Carpoolplaats  

Emmen  Za. 19-04-

08 

17.45 uur 18.45 uur • Kirsten 

• Tamara 

• Margriet  

Carpoolplaats  
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WEDSTRIJDROOSTER  tot en met november 2007 

 

 

 

 
 

Wedstrijden op za 29-09-2007 

 5154 D1.Dames 
za 29-09-
2007 
15:15 

ZPC Bikkel 
Hoogeveen 1 

ZPC Bolsward 1 
De Dolfijn, 
Hoogeveen 

M. Gubler 

 5706 D1.Heren 
za 29-09-
2007 
16:00 

ZPC Bikkel 
Hoogeveen 1 

GPC 2 
De Dolfijn, 
Hoogeveen 

M. Gubler 

 5769 D1.Asp  A 
za 29-09-
2007 
17:30 

Wetterwille BG 
1 

ZPC Bikkel 
Hoogeveen BG 
1 

Wetterstins, 
Bergum 

O. 
Hoitinga 

  
Wedstrijden op za 06-10-2007 

   

 6097 D1.pup 1 
za 06-10-
2007 
15:00 

GZVW DG 1 
ZPC Bikkel 
Hoogeveen DG 
1 

De Dolfijn, 
Hoogeveen 

 

 6100 D1.pup 2 
za 06-10-
2007 
15:30 

ZPC Bikkel 
Hoogeveen DG 
1 

ZPC Bikkel 
Hoogeveen DG 
2 

De Dolfijn, 
Hoogeveen 

 

 5989 D1.Asp B 
za 06-10-
2007 
16:00 

ZPC Bikkel 
Hoogeveen CG 
1 

SG Najade - 
ZZG CG 1 

De Dolfijn, 
Hoogeveen 

T. de 
Jonge 

 5158 D1.Dames 
za 06-10-
2007 
19:15 

SG HZPC & 
Avena 3 

ZPC Bikkel 
Hoogeveen 1 

Sportstad 
Heerenveen, 
Heerenveen 

M. 
Dijkstra 

  
Wedstrijden op zo 07-10-2007 

   

 5711 D1.Heren 
zo 07-10-
2007 
13:00 

SG Najade - 
ZZG 2 

ZPC Bikkel 
Hoogeveen 1 

De Smelte, Smilde 
H. 
Gerringa 

  
Wedstrijden op za 13-10-2007 

   

 5776 D1.Asp A 
za 13-10-
2007 
18:30 

SG HZPC & 
Avena BG 1 

ZPC Bikkel 
Hoogeveen BG 
1 

Sportstad 
Heerenveen, 
Heerenveen 

H.J.C. 
Koning 

 5992 D1.Asp B 
za 13-10-
2007 
19:45 

Ritola CG 1 
ZPC Bikkel 
Hoogeveen CG 
1 

Aqualaren, 
Zuidlaren 

W.A. 
Sants 

 

Voor actuele informatie en eventuele wijzigingen, kijk op  www.dpcdistrict1.nl  
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Automaterialen de Jager B.V. 
Schutstraat 30 

7901 EC Hoogeveen 

info@autoprofi.nl 
www.autoprofi.nl 
T. 0528-231533 

F. 0528-231534 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hema HOOGEVEEN 

Hoofdstraat 211 

7902EH  HOOGEVEEN 
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