
 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

HHHHet Kwekkertjeet Kwekkertjeet Kwekkertjeet Kwekkertje    

Clubblad van Clubblad van Clubblad van Clubblad van ZZZZwemwemwemwem---- en  en  en  en PPPPoloolooloolo C C C Club lub lub lub Bikkel Bikkel Bikkel Bikkel HoogeveenHoogeveenHoogeveenHoogeveen    

    
Januari 2008Januari 2008Januari 2008Januari 2008    



 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

Kwekker januari 2008 

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 

    Klaas Kikkert    06 41801301 
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PR/Sponsor- 

Commissie  Arend ter Stege    220167 

         

Redactie   Jaap Molenaar/Henriette Singor 279758 

    Jaap.jet@worldonline.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trainers  
Selectie    Meryl Tetelepta, Petra, Jessica van Dijk   

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    Annely Tempel, Petra van Achteren 

speedo    Annely Tempel 

voorselectie    Petra van Achterern 

NK groep    Jenny Koster    

 

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 

Topgroep       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 
 

 

Ik begin met iedereen een uitermate         toe 

te wensen. 

Als het Kwekkertje gelezen wordt zijn we alweer ver in januari, maar nu nog niet. 

Het is het weekend van de zwemcompetitie, altijd weer spannend. 

Kunnen onze 3 teams zich handhaven op hun plek of misschien zelfs een plaatsje 

stijgen? 

Ook de waterpoloërs starten weer met hun wedstrijden, ook voor hen geldt de 

spanning, kunnen de heren hun 3
e
 plek vasthouden, lukt het de dames wedstrijden te 

winnen, houden de aspiranten de middenmoot vast en zouden de pupillen kampioen 

kunnen worden???  
De tijd zal het leren. In ieder geval veel succes en plezier allemaal dit jaar. 

Op de  website zal alles zo snel mogelijk bijgehouden worden! 

December was een lastige trainingsmaand, maar het bad is geweldig opgeknapt en 

daar hebben we allemaal profijt van! 

 

In het blad staan wat oproepen voor hulp aan het bad, dat zal altijd zo blijven. 

Wil je wat doen of ken je iemand die wat voor de club zou kunnen betekenen, laat het 

ons weten, we zijn  blij  met elke vrijwilliger!! 

Verder weinig bestuurlijk nieuws, misschien in februari meer. 

Tot de volgende Kwekker 

 

Ingrid Schoemaker 
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Gezocht : Trainer A  of trainer A en B 

Voor de selectie is ZPC Bikkel Hoogeveen op zoek naar  

een trainer A of  trainer A en B.  

Naast de selectie is er ook nog een  

TOP groep, deze wordt getraind door Jennie Koster. 

Samen met deze TOP groep zwemt een deel van de selectie de A 

competitie en  

het andere deel zwemt de D1 competitie. De leeftijd van de zwemmers 

varieert  

tussen de 12 en 21 jaar. 

Er zijn 3 jeugdige gediplomeerde trainers aanwezig maar om alle  

avonden een gediplomeerde kracht aan het bad te hebben is  

uitbreiding noodzakelijk. 

Trainingstijden: elke avond van 17.30-19.00 uur. 

Daarnaast is de afdeling waterpolo  op zoek naar een trainer voor de  

donderdagavond (19.30-21.00uur) voor de zwemtraining van de pupillen 

en  

de aspiranten en op de maandagavond (20.00-21.00uur) voor de polo 

training van aspiranten.  

Onkostenvergoeding is mogelijk. 

Kontakt: Henny Kroezen, tel: 0528-271847 
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Zweminstructeur - oproepkracht - gezocht !! 
 
Start People is op zoek naar kandidaten die op oproepbasis willen werken als 
oproepkracht in het zwembad van Beilen en/of Smilde. 
  
In deze functie ben je vooral belast met het geven van zwemlessen aan 
kinderen en met het lesgeven aan doelgroepen zoals aquajogging, 
aquarobics, schoolzwemmen, baby- en peuterzwemmen. Ook het toezicht 
houden aan het bad tijdens het recreatief zwemmen behoort tot je functie. 
Daarnaast let je op het naleven van de gebruiksregels en verleen je waar 
nodig EHBO. Je verricht schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden en 
voert watercontroles uit. 
 
Het betreft een parttime functie op oproepbasis. De werktijden zijn 
onregelmatig, maar er wordt wel via een vast rooster gewerkt. Uiteraard kan 
het voorkomen dat je ook inzetbaar bent voor andere activiteiten die in het 
zwembad plaatsvinden. 
 
Je moet wel in het bezit zijn van het diploma zwemonderwijs of (bijna) klaar 
zijn met je CIOS-opleiding met zwemaantekening, EHBO en Reddend 
zwemmen. 
 
Heb je interesse in deze functie, of wil je meer informatie, bel dan met Start 
People Hoogeveen, telefoon 0528-266939. Je kunt vragen naar Astrid 
Uiterwijk Winkel 
of Janine Blok. 
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De selectie zoekt ouders die op de dinsdagavond van 17.30 tot 19.00uur hulp willen 

geven bij de training. De training wordt gemaakt door Petra van Achteren. 

Er zijn al een paar ouders bereid gevonden, maar we zouden graag nog 2 mensen erbij 

hebben, zodat je maar 1x per 4-5 weken hoeft te helpen. 

 

Opgave bij Simone Hup: 0528-241417. 
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JARIGEN IN DECEMBER 
 
                         

Ria Van Goor 1 

Brit De Gooyer 3 

Peter Paul Houtkamp 3 

Jessica Van Dijk 4 

Marley Eiromkui 4 

Robert  Kroezen 8 

Niels Van der Meulen 8 

Anne Förch 9 

Rebecca Van Wuffen 9 

Erik Duikerken 16 

Bert Folkers 16 

Thijs Oost 18 

Tristan Post 24 

Philip Willighagen 24 

René Ten Buur 25 

Wouter De Lang 26 

Robin Bronswijk 27 

Marieke Hup 28 

Simone  Uneputty 29 
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Nieuwe leden; 
Noor van Oerle                                           Angela Bril 

Michiel    Förch                                           Hugo Doornekamp 

René  Ten Buur                                           Amber Vaartjes 

Anton van der Pol 

 

                 HEEL VEEL PLEZIER BIJ ZPC-BIKKEL  HOOGEVEEN 

   

 

 

 

Opzeggingen; 
Robin    Schulte                                            José        Oosterhof     

Meike   Uiterwijk Winkel                              William  Kok 

Dita       Uiterwijk Winkel                             Stephan Korte                            

Leonie  Ten Caat                                          Aljan       Tempel 

Ruben   Maandag                                        Caitlin     Adamse 

Kalianda van Dienst                                    Elaine     Adamse   

Marjan  Hoogeveen                                    Shabeer  Ramdjan 

Robin    Hoogeveen 

 

 

Het gaat jullie allen goed. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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JARIGEN IN  JANUARI 
 
                         

Corien Dijkstra 1 

Eline Förch 3 

Ingrid Schoemaker 4 

Lisa Van der Weide 5 

Lisanne Engberts 6 

Huub Koops 8 

Peter Duinkerken 9 

Nienke Van Eck 9 

Korrie Van Eck 10 

Timothy Willighagen 11 

André Krikken 15 

Desiree Van der Wijk 18 

Aukje Jenster 20 

Bart Mansier 23 

Sebastiaan Van Andel 25 

Stephan Korte 25 

Joke De Jonge 27 

André Baart 28 

Simone Hup 29 

 

Grote Clubactie: 

 

De Grote Clubactie is weer ten einde. Er zijn dit jaar in totaal 500 loten verkocht, 

hetgeen bruto € 1250,- heeft opgeleverd. 

Ondanks  grote inspanning van diverse leden zijn er helaas toch 300 loten minder 

verkocht dan vorig jaar. 

Door de afdeling waterpolo zijn er 200 loten aan de man gebracht. 

Graag wil ik jullie bedanken voor de inzet en tevens oproepen om in 2008 weer 

minimaal 800 loten te verkopen.  

 

De Top verkopers in 2007 zijn: 
1

e
 Noor        Uiterwijk Winkel  met  42 stuks 

2
e
 Marloes   Karst                     met  30   “  

3
e
 Revecka   Reiber                met 26   “ 

4
e
 Sharon     Urbanus                met 25   “ 

 

GEWELDIG;   

De penningmeester.  
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Sinterklaasfeest 30-11-2007 
 

Op vrijdagavond, na de wekelijkse training, was het voor de jongsten onder ons de 

avond dat Sint met z'n pieten naar het Pid-gebouw zou komen dus vol verwachting 

klopte menig hart...En inderdaad kwam daar sint aan maar hij was helemaal alleen en 

de kinderen vroegen zich af waar de pieten waren. Sint wist het ook niet en vroeg een 

paar kinderen te gaan zoeken. Gelukkig vonden de kinderen twee zwarte pieten op de 

parkeerplaats en ze waren wat verdwaald en hadden honger zeiden ze, omdat ze geen 

ontbijt hadden gehad. Van ons kregen ze toen een broodje en van sint kregen ze te 

horen dat ze in het vervolg elke dag wel goed moesten ontbijten. 

Na deze hele toestand kon sint dan eindelijk het Grote Boek erbij pakken en de 

kinderen bij zich roepen voor een praatje , een kadootje en pepernoten. Tussendoor 

werd er ook gedanst en gezongen en maakten de pieten vele grapjes. Na een hele poos 

ging sinterklaas weg om boven in het zwembad ook nog even te kijken en ondertussen 

bleven de pieten bij ons om gezellig mee te doen met de bingo(met leuke prijsjes) en 

de disco. 

Pas ruim na half 9 ging iedereen met volle handen en rode wangetjes weer met de 

ouders naar huis, na een volgens ons geslaagde avond! 

Groetjes van de activiteitencommissie. 
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Bowlen, 12-12-2007 
 

 

Op woensdagmiddag 12 december hebben we weer een gezellige bowlingmiddag 

gehad voor de grootste kinderen van de basisschool. Om kwart voor 2 kwam iedereen 

zo'n beetje binnen en hoorde je op welke baan je mocht gaan spelen. Na een uur spelen 

was de uitslag alsvolgt: 

Bij de meisjes waren de 3 besten Anne van Asperen met 74 punten, Marley met 71 

punten en Dieu Donnee met 68 punten. 

En bij de jongens waren de 3 besten Bart met 83 punten, Jan met 77 punten en Hidde 

met 75 punten. Super gedaan!  

Iedereen heeft erg sportief mee gedaan, na de prijsuitreiking en het eten van een ijsje 

ging iedereen weer op huis aan. Groetjes van de activiteitencommissie. 
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Nog even een berichtje voor de selektieleden van 12 jaar e.o. 
Aangezien we elk jaar voor jullie een bowlingavond organiseren en het er tot nu 
toe nog niet van gekomen is vanwege de sluiting van het zwembad, even de 
mededeling dat de uitnodiging hiervoor binnenkort zullen worden uitgedeeld. Het 
is dus niet dat we jullie vergeten zijn, het duurt alleen nog ff. Tot dan en de 
groetjes van de  

activiteitencommissie. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oproep, oproep, oproep, 

Wij van de activiteitencommissie zijn op zoek naar twee enthousiaste 

mensen die het leuk vinden om samen met ons een aantal activiteiten te 

organiseren (zoals het Z.P.C.-kamp, sinterklaasfeest en bijv. bowlen 

ect.). Vind je organiseren leuk en wil je graag iets doen voor de club, 

reageer dan a.u.b. op deze oproep!!!!! 

Informeer bij Karin Mulder, tel. 231111 of bij Janet Jongbloed tel. 

276248. Hopelijk kunnen we gauw tot actie overgaan! 
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Voorbeschouwing 3
e
 ronde D1-zwemcompetitie ZPC Bikkel Hoogeveen 2 

 

Hoogeveen – Aanstaande zaterdag staat voor het 2
e
 team van ZPC Bikkel 

Hoogeveen de 3
e
 ronde in de D1-zwemcompetitie op de agenda in het eigen 

zwembad ‘De Dolfijn’. Op bezoek komen ZC Borger, Aqua ’68 en De Valken. 

Getracht zal worden de stijgende lijn door te trekken en een plaats op te schuiven 
op de ranglijst. 
 

Na een periode van weinig trainen en de feestdagen heeft een groot aantal zwemmers 

van het 2
e
 team afgelopen weekend weer in het zwembad gelegen en niet 

onverdienstelijk. Er werd meegedaan aan een wedstrijd in Hoogeveen en aan de 

Winterkringkampioenschappen in Emmen. De persoonlijke records werden door 

sommige zwemmers flink aangescherpt. 

 

Op de 100 m rugslag verbeterde Anne van Asperen haar persoonlijke record met maar 

liefst 7,1 seconden tot 1.35,54. Op dezelfde afstand haalde Ruth Thalen 6,5 seconden 

af van haar persoonlijke record tot 1,43,29. Mireille van Burken bracht haar 

persoonlijke record op de 100 m vrije slag op 1.14,14, een verbetering van 5,8 

seconden. Esra Hoogeveen, Derk-Jan Knol en Kevin Mulder zwommen 3,5 seconden 

van hun beste tijd af op 100 m rugslag tot resp. 1.45,67, 1.26,86 en 1.26,40. Marley 

Eiromkui en Daniëlle Kruizinga haalden allebei 3,3 seconden af van hun persoonlijke 

record op resp. de school- en vrije slag en verbeterde deze tot 1.49,73 en 1.09,42. 

 

Komende zaterdag staat de 3
e
 ronde van de D1-zwemcompetitie op de agenda en zal 

het team van ZPC Bikkel Hoogeveen 2 trachten de stijgende lijn van de vorige ronde 

door te trekken en één of twee plaatsen op de ranglijst op te schuiven. Na de 1
e
 ronde 

stond het team op de 16
e
 plaats en dit werd in de 2

e
 ronde omgezet in een 13

e
 plaats op 

de ranglijst. De eerste vereniging die voorbij gezwommen moet worden is Aqua ’68. 

Het team is twee plaatsen gezakt op de ranglijst en zal alles in het werk stellen om 

weer terug te keren in de top 10. De Valken hebben net als ZPC Bikkel Hoogeveen de 

stijgende lijn te pakken en willen dit doorzetten. Ze zijn van de 19
e
 naar de 17

e
 positie 

op de ranglijst gestegen. ZC Borger staat stabiel op de 2
e
 plaats, maar wil maar wat 

graag de koppositie overnemen van Nova. Met de toppers Anita Scheper en Daniel van 

der Deen in de gelederen zullen ze er alles aan doen om dat te bewerkstelligen. Het 

wordt een interessante wedstrijd. 

 

Een aantal zwemmers zal een afstand gaan zwemmen die nog niet eerder is 

gezwommen. Op de 100 m rugslag zullen Marley Eiromkui, Lisanne Engberts, Jan 

Hup, Revecka Reiber, Mirthe en Ruben Rotmensen voor het eerst een tijd moeten 

neerzetten. Verder zal Chantal den Outer dit moeten doen op de 200 m rugslag en 

Viktor Wemmenhove op de 200 m wisselslag. Echter de ‘jonkies’ Wouter van Asperen, 

Marieke Hup en Selma Suruliz krijgen het zwaarste programma voorgeschoteld. Ze 

zullen voor het eerst 25 m vlinderslag en 50 m rugslag moeten zwemmen. 
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Dit betekent dat de ‘oudere’ en meer ervaren zwemmers zoals Mark Fictorie, Lisanne 

Mol, Erik Nederman, Rico Ramaker, Annely Tempel, Meryl Tetelepta en Patrick van 

der Wijk de kar moeten gaan trekken komende zaterdag. De ploegleiding krijgt de eer 

om alle zwemmers op scherp te zetten, zodat ze optimaal presteren. ZPC Bikkel 

Hoogeveen 2, zet ‘m op!!!! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van de redactie 
 
Dit is het 3

e
 seizoen dat wij de kwekker met veel plezier vormgeven. Zoals wij eerder 

aangegeven hebben is onze dochter opgehouden met zwemmen en hebben wij 

aangegeven dat wij de redactie over willen dragen aan een andere vrijwilliger. 

Veel bewondering en respect hebben wij voor het bestuur. Het is lang niet altijd 

makkelijk om zo’n grote vereniging op een goede manier, met zoveel enthousiasme te 

besturen. Tot op heden hebben zich geen vrijwilligers gemeld die de redactie van ons 

over willen nemen en wij zouden het heel vervelend vinden als aan het eind van dit 

seizoen zich nog niemand aangemeld heeft. Dan zadelen wij het bestuur op met ons 
probleem als leden. Het is op zich leuk werk om te doen en kost lang niet zoveel tijd 

als mensen soms denken. Het enige stukje dat je daadwerkelijk schrijft is het stukje 

van de redactie. Neem dan dit stukje als voorbeeld, dan valt het allemaal reuze mee. 

Moeilijk is het ook niet, en wij zijn te allen tijde bereid om eens een kwekker samen in 

elkaar te zetten. Vervolgens is het nog een kwestie van printen (alleen een druk op de 

knop) want de vereniging is in het bezit van een geweldige kleuren laserprinter, die 

automatisch tweezijdig kopieert.  

Kopie voor de volgende kwekker en interesse in overname van de redactie graag voor 

24 Februari naar jaap.jet@worldonline.nl 
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 D3 competitie in Borger. 
 

 

In het kleine wedstrijdbad in Borger werd zaterdag 12 januari de 3
e
 ronde 

gezwommen.  

De ouders zitten dicht op het bad, dus velen kregen een heerlijke douche! Dat was vast 

lekker verkoelend, het was er erg heet! 

Ondanks het feit dat er heel weinig getraind is, zijn er heel veel nieuwe toptijden (pr) 
gezwommen! Dat beloofd wat voor de rest van het jaar! 

Het eerste programmanummer was de 4x50m wisselslag heren. Mark Boers, Ewoud 

Pol, Marald Otten en André Baart werden 3
e
, prima gedaan! 

Vervolgens werd de 25m vlinder gezwommen. Dat is altijd een lastige slag. Je mag 

geen schoolslag of borstcrawl  benen zwemmen, de armen moeten over  het water 

naar voren gehaald worden en dan moet je bij eind- en keerpunt ook nog met 2 handen 

tegelijk aantikken. Daar gaat nog wel eens wat mis, maar daar kan dan weer op 

getraind worden. 

 
Thalea Akse  zwom naar 30.85, alleen deed ze dit met borstcrawl benen. 

Daarna was de 50m schoolsslag dames aan de beurt. 

Lisa Rotensen zwom naar een prima 50.54, Shannon Bisschop finishte in 1.04.71, 

Annemiek Luppes klokte 56.44 en bij Anne Forch stopte de klok op 55.54.  Alle 
meiden zwommen dit voor de 1

e
 keer. Astrid Emmink heeft nu op deze afstand een 

nieuw pr: 1.01.00, net als Marinda Beugelink 58.59, Kim Mulder 54.33( ruim 3 sec 

eraf!!). Na de meiden moesten de jongens ook de 50m schoolslag zwemmen. Voor 

Willem-Jan Bosman was het ook de 1
e
 keer, hij vergat met 2 handen tegelijk aan te 

tikken, (maar dat geeft niets, de volgende keer beter!), zijn tijd van 1.07.33 blijft wel 

staan. Thijs Oost heeft nu een nieuw pr 56.24 (bijna 2 sec eraf, netjes hoor!) en 

Marco Wams werd 1
e
 op deze afstand met een nieuwe toptijd van 50.59! Prima 

gedaan! 

 

De lastige 50m vlinder kwam eraan. Bernice Miljoen had 46.91, maar ze zwom met 

schoolslag benen, voor haar was het de 1
e
 keer.  Maaike Vermeer heeft nu 48.70 

staan, netjes hoor voor de 1
e
 keer,  ook Djamilla Eleveld (54.80)  had een paar 

schoolslag benen en dat werd gezien, maar ook voor haar geldt het was de 1
e
 keer. 

Dan de heren. André deed dit ook voor de 1
e
 keer en klokte een prima 51.21. 

Bij de 50m rugslag dames zwom Roosmarijn Visscher voor het eerst naar 45.70. Ook 

dit is best een lastige afstand, met name bij het keerpunt gaat het nog wel eens mis. 

Dat merkte Ewoud ook, zijn tijd van 43.68 staat, maar het keerpunt was niet helemaal 

goed.Volgende keer beter. Mark zat dicht bij zijn pr, en dan doe het het gewoon goed. 

Miranda van der Veen-Dolfing  (gesteund door haar dochtertje, die bleef keurig al 

die tijd zitten, leuk hoor zo’n supporter!) moest de 100m schoolslag zwemmen. Nu is 

Miranda nooit tevreden, maar haar 1.40.07 was best netjes na al die tijd! Natuurlijk 

heeft ze in haar selectietijd harder gezwommen, maar ja, je wordt een dagje ouder he! 
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Marald zwom op dezelfde afstand 1.36.79 en deed dat voor het eerst. 

Er was een korte pauze wasarin naar hartelust gezwommen kon worden. Het 

programma ging verder met de 50m rug voor de jongsten. Rian Boer werd 4
e
 in 

1.09.07, Shannon 2
e
 in 1.03.19 en Thalea  werd knap 1

e
  in 58.33!! Alle meiden 

zwommen dit voor het eerst, netjes hoor, zonder diskwalificaties! De oudere meiden 

(dames) waren erna aan de beurt. Miranda B. finishte in 1.15.47, Annemiek klokte 

een keurige 1.01.17, Anne kreeg 1.07.27 achter haar naam en Lisa R. werd zelfs 2
e
 in 

44.77!!!! En de dames zwommen dit allemaal voor de 1
e
 keer. Lisa vd W. verbeterde 

zich naar 46.69 en werd hiermee 3
e
.  

 

Ook Willem-Jan zwom de 50m rug voor het eerst, en deed dit in 1.37.07, Thijs heeft 

nu 57.75 staan. Marco verbeterde zich met bijna 2 sec tot 52.69. 

Daarna werd de 50m vrij gezwommen. Bernice zwom er ruim 2 sec af 46.16, Maaike 

zwom een hele mooie race (technisch erg mooi gezwommen hoor!) 40.50 nieuw pr! 
Andréhaalde er maar liefst ruim 4sec vanaf en heeft nu 40.53 staan. Roosmarijn  
moest voor het eerst aan de bak met de 100m wissel en deed dat in 1.43.45, dit gold 

ook voor Mark 1.42.95 en Marald 1.34.54. Miranda vd V-D sprinnte op de 50m vrij 

naar 33.65 , Ewoud haalde er 0,5 sec vanaf en heeft nu 34.62 staan. 

Op de 4x 50m wissel dames werd ZPC Bikkel 5
e
. Als laatste werd de 4x 25m 

schoolslag gemengd gezwommen. Poe, wat een lawaai bij die estafettes, altijd 

geweldig! Thijs, Annemiek, Marco en Lisa R.  zwommen sneller dan de inschrijftijd 

en werden 3
e
 in 1.37.52. 

 

 

 
 

Dus jullie zien het , heel veel nieuwe toptijden. Op de site kunnen jullie zien waar we 

staan in de ranglijst, dat was nu nog niet bekend. 

Iedereen had prima gezwommen!! Ga zo door! 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Hoofdstraat 203     7902 EH  Hoogeveen 

Telefoon 0528 - 26 32 63 
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Wedstrijdverslag 3
e
 ronde D1-zwemcompetitie ZPC Bikkel Hoogeveen 2 

 

Hoogeveen – Afgelopen zaterdag, 12 januari, heeft het 2
e
 team van ZPC Bikkel 

Hoogeveen de 3
e
 ronde in de D1-zwemcompetitie gezwommen in het eigen 

zwembad ‘De Dolfijn’. Er is goed gezwommen en zijn er veel persoonlijke records 

gesneuveld. De uitslag is ZC Borger 4069,17 punten, Aqua ’68 4127,86 punten, 
ZPC Bikkel Hoogeveen 2 4193,31 punten en De Valken 4305,59 punten. Met deze 
uitslag handhaaft het team zich op de 13

e
 positie van de ranglijst, net achter Aqua 

’68. 
 

Na de ombouw van het wedstrijdbad van 5 naar 6 banen was vorige week het water 

nog aan de koude kant. Gelukkig was de temparatuur van het water weer optimaal in 

het hoogeveense bad en kon er zonder problemen gezwommen worden. Een nadelig 

gevolg van de ombouw is dat tijdens wedstrijden de trapjes uit het bad moeten. Deze 

werden door zeker één zwemster erg gemist. Daarover later meer. 

 

Als eerste kwamen de Mark Fictorie, Rico Ramaker, Stefan Leeuwering en Erik 

Nederman aan de start voor de 4 x 100m wisselslag estafette. In een close finish tikte 

het viertal achter Aqua ’68 als tweede aan in 4.41,91, gelijk met het team van ZC 

Borger. Vervolgens zwommen Nienke Eilander, Sandra van der Wijk, Daniëlle 

Kruizinga en Tasia Rodink in een knappe tijd naar de derde plaats op de 4 x 100m 

vrije slag estafette, 4.44,50. 

 

Daarna kwamen de ‘jonkies’ van het team aan de start voor de 25m vlinderslag. Ze 

zijn speciaal in trainingskamp geweest voor deze afstand. Er werd zelfs in het geheim 

getraind in het recreatiebad. Als eerste finishte Romy Kruizinga, in haar eerste 

officiele wedstrijd, in een heel mooie tijd, 26,52 seconden. Als tweede en derde 

kwamen resp. Wouter van Asperen in 31,98 en Selma Suruliz in 32,47 seconden aan 

de finish. Beiden werden, ten onrechte, gediskwalificeerd. Als vierde kwam, in 

eveneens een knappe tijd, Marieke Hup aan de meet in 40,51 seconden.  

 

Vervolgens werd de 50m schoolslag gezwommen door 9 meiden van Bikkel 

Hoogeveen. De eerste ‘bikkel’ die aantikte was Allison Schulte in 48,56 seconden en 

in de totaalstand als vijfde. De tweede en derde hoogeveense zwemster waren Marley 

Eiromkui in 49,64 seconden en Ruth Thalen in 50,14 seconden. Ze werden in de 

eindstand resp. achste en twaalfde. Daarna stond dezelfde afstand op de rol voor de 

jongens. Jan Hup tikte als tweede aan in een nieuwe persoonlijke besttijd van 52,07 

seconden. Ook Ruben Rotmensen verbeterde zijn tijd. Hij eindigde als zesde in 56,73 

seconden.   

 

Aansluitend stond de 50m vlinderslag op het programma. Alle series waren van een 

hoog niveau. Het merendeel van de deelnemers zwom een pr, maar de laatste serie was 

heel spectaculair. De nummers 1, 2 en 3 eindigde binnen 0,14 seconde. Daniëlle 

Kruizinga tikte als eerste aan in 36,53 seconden, net voor Simone Uneputty in 36,67 
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seconden. De grootste verbetering werd gerealiseerd door Mireille van Burken. Als 

vijfde geeindigd, zwom ze ruim 4,5 seconden van haar beste tijd af. Haar nieuwe 

persoonlijke record is 38,82 seconden. Mireille is op het moment goed in vorm. Vorige 

week zwom ze nog 5,8 seconden voor haar 100m vrije slag af tijdens de Drentse 

Winterkampioenschappen. Daarna mochten de jongens het proberen op dezelfde 

afstand. Kevin Mulder werd vierde en zwom een nieuw pr, 42,91 seconden. Christiaan 

Lovers zette voor het eerst een tijd neer op deze afstand. Met een niet 

onverdienstelijke 44,78 seconden werd hij vijfde.  

 

Vervolgens mochten Tasia Rodink, Maaike Hup en Nienke Eilander voor de 100m 

rugslag aantreden. Ze werden resp. vierde (1.22,50), achste (1.24,46) en negende 

(1.24,50). Alleen Maaike verbeterde haar tijd. Tasia en Nienke hadden de 4 x 100m 

vrije slag estafette nog in de benen. Op dezelfde afstand moesten daarna André 

Krikken en Derk-Jan Knol hun kunsten vertonen. André werd zevende met een nieuw 

pr in 1.23,26 en Derk-Jan werd helaas gediskwalificeerd. 

 

Daarna stond hét sprintnummer, de 50m vrije slag, op het programma. Bij de dames 

werd Sandra van der Wijk knap derde in 31,62 seconden. Chantal den Outer, in 34,31 

seconden, en Marjolein Eleveld, in 35,02 seconden, werden resp. achtste en negende. 

Ze zwommen alle drie een nieuw persoonlijk record. Bij de heren zwom Stefan 

Leeuwering naar een vierde plaats in een nieuwe besttijd van 28,72 seconden. Patrick 

van der Wijk werd vijfde in 31,06 seconden. 

 

En toen....., toen kwam de 200m schoolslag. Bij de dames was de laatste serie zeer 

spectaculair. Oud-Hoogeveen zwemster Anita Scheper, Meryl Tetelepte en Lisanne 

Mol zwommen 150m zij aan zij. Anita tikte als eerste aan net onder de 3 minuten. 

Tweede werd Meryl in 3.03,66 en Lisanne werd derde in 3.06,61. Annely Tempel was 

eerder in week ziek. Ze werd zevende in 3.19,87 en kwam meer dood dan levend aan 

de finish. Ze zocht de trap, maar die lag op het droge. Wat was het lastig om uit het 

bad te klimmen. Als het aan Annely ligt worden de trapjes bij de volgende wedstrijd 

weer in het bad gehangen, vooral bij de finish. Aansluitend mochten de heren aan de 

bak. Rico Ramaker won met overmacht de afstand in 2.38,25. Erik Nederman werd 

vierde in 3.00,41 en Mark Fictorie werd met 3.11,18 tiende. Harjan Kooiker zwom er 

3.23,22 over, maar werd gediskwalificeerd. 

 

Na de pauze mochten de jongste zwemmers van het team aantreden voor hun eerste 

50m rugslag. Als eerste tikte Selma Suruliz aan in 54,92, een heel mooie tijd. Tweede 

werd Wouter van Asperen in 59,34 en derde werd Romy Kruizinga in 1.03,80. 

Marieke Hup werd vierde in 1.14,41. 

 

Op de 100 m rugslag verbeterde Anne van Asperen haar kersverse pr, vorige week 

gezwommen tijdens de Drentse Winterkringkampioenschappen, met nog een seconde 

tot 1.34,45. Hiermee werd ze vijfde. Lisanne Engberts zwom de afstand voor het eerst 

en werd twaalfde in 1.39,52. Noor Uiterwijk Winkel werd de derde hoogeveense 

zwemster in 1.42,76 en vijftiende in de eindrangschikking. Bij de jongens zwommen 
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Jan Hup en Ruben Rotmensen voor het eerst de 100m rugslag. Ze eindigden als resp. 

vierde en vijfde in 1.51,40 en 1.57,02. 

 

Vervolgens de 50m vrije slag, waar wederom de laatste serie de spannendste was. 

Daniëlle Kruizinga pakte haar tweede overwinning in 31,39 seconden. Derde werd 

Simone Uneputty in 32,52 en derde Mireille Burken in 34,80 seconden. Bij de jongens 

maakte Derk-Jan Knol zijn diskwalificatie goed door in 33,04 seconden derde te 

worden. Christiaan Lovers werd zevende. Beiden zwommen een nieuw persoonlijk 

record. 

 

Op de daaropvolgende afstand, de 200m wisselslag, zwommen Sandra van der Wijk in 

2.52,32, Nienke Eilander in 3.04,95 (pr) en Tasia Rodink in 3.06,93 naar een 

verdienstelijke tweede, zevende en tiende plaats. Sandra lag na de vlinderslag op de 

vijfde/zesde positie. Vanaf de rugslag kwam ze beetje bij beetje dichterbij. Tot aan de 

vrije slag, daar kwam ze helaas net iets tekort. André Krikken zwom 2,5 seconden van 

zijn beste tijd af op dezelfde afstand en werd vierde. Kevin Mulder zwom de 200m 

wisselslag in 3.16,32. 

 

Aansluitend stond de 200m rugslag op de rol. Maaike Hup naar een zesde plaats in 

3.08,79 en Chantal den Outer werd zevende in 3.12.,91. Stefan Leeuwering bleef net 

boven de 3 minutengrens steken met 3.00,65 en werd vierde. Patrick van der Wijk 

werd met 3.08,51 zesde. 

 

Vervolgens het laatste individuele nummer, de 100m vrije slag voor senioren en 

wederom spannende series. In serie 2 zwommen Mireille van Burken en Simone 

Uneputty de gehele afstand gelijk op. Zelfs aan de finish was het niet te zien. Mireille 

won de onderlinge confrontatie nipt in 1.15,55. Simone bleef steken op 1.15,73. De 

laatste serie bij de dames was er één om van te watertanden. Wat was het spannend. 

Dit keer zwom Lisanne Mol naar de eerste plaats in 1.03,84. Tweede werd Anita 

Scheper in dezelfde tijd en net voor Meryl Tetelepta. Zij zwom 1.04,42. Ook de heren 

maakten het spannend. Rico Ramaker pakte de overwinning in 57,20 seconden. Mark 

Fictorie en Erik Nederman eindigden als tweede en derde hoogeveense zwemmer als 

achtste en elfde. 

 

De dames Tasia Rodink, Sandra van der Wijk, Nienke Eilander en Daniëlle Kruizinga 

zwommen op hun vierde afstand van de dag naar een verdienstelijk tweede plaats op 

de 4 x 50m wisselslag estafette in 2.28,58. Het sluitstuk van de competitiedag was de 4 

x 25m schoolslag estafette voor meisjes en jongens. Daarin zwom het mixteam naar 

een mooie tweede plaats in 1.34,76. 

 

Al met al een geslaagde competitiedag voor ZPC Bikkel Hoogeveen 2. Tot de 

volgende keer. 
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Waterpolo     

  Van de polocommissie 

 

 

 
Sinds het vorige Kwekkertje is er al weer een half seizoen gepasseerd.  

Na een gedwongen rustperiode, het zwembad was wegens renovatiewerkzaamheden 

enige tijd gesloten, is de tweede periode in de competitie begonnen. Tijdens het eerste 

speelweekeind in 2008 traden alle zes de teams van de waterpoloafdeling van ZPC 

bikkel Hoogeveen aan. Dit weekeind leverde daarvan vier mooie overwinningen op.  

Met name de Pupillen A en het Herenteam springen er uit wat de prestaties betreft. Zij 

staan momenteel op een 1e en 2e plek in de competitie. Mocht het zo zijn dat zij zo 

goed blijven spelen dan zit er een goede kans in dat we dit seizoen een kampioensteam 

hebben (pupillen)ben een team dat promoveert (heren).  

Verderop in het Kwekkertje staan de standen na dit speelweekeind. Voor actuele 

standen kan je altijd terecht op www.waterpolohoogeveen.nl of www.dpcdistrict1.nl . 

 

De competitie zal dit jaar met een laatste wedstrijd door de aspiranten afgesloten. De 

pupillen spelen echter al op 30 maart hun laatste wedstrijden. Aansluitend zullen er 

dan weer trainingen gegeven gaan worden in het kader van de sportstimulering. 

Geïnteresseerde kinderen van de basisschool kunnen dan weer een viertal trainingen 

meedoen om te beleven wat waterpolo inhoud. Deze data zijn:  31 maart, vervolgens 

7, 14 en 21 april. Opgeven gebeurt via school en de Stichting Sportstimulering. 

Eventueel kan er door anderen in deze leeftijdscategorie die mee willen doen nog 

geïnformeerd worden of er plaats over is. 

 

 Ook zijn inmiddels de cont(r)acten met de nieuwe sponsors in een eindfase gekomen 

en we hopen dat dit begin februari definitief rond zal zijn en de nieuwe borden in het 

zwembad kunnen worden opgehangen. Hier willen we op een officieel tintje aan 

geven en we hopen dan ook dat alle leden en veel ouders hier bij aanwezig zullen zijn. 

We stellen een ieder z.s.m. op de hoogte van de definitieve datum. 

 

Via de website www.waterpolohoogeveen.nl proberen wij het actuele nieuws binnen 

de waterpoloafdeling bij te houden. 

 

 

 

Namens de polocommissie, 

Paula 
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Sun-ID 
Schutstraat 189 2/3 

7907 CE  Hoogeveen 

 

Reserveren of meer weten? 

info@sun-id.nl 

tel.: 0528-233101 
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Allerlei 
 

 
 

 

• De commissie wil het trainersbestand graag uitbreiden. Weet je iemand hiervoor 

of iemand die wil assisteren bij de trainingen geef het dan door aan een van de 

commissieleden.  
 

• Op de waterpolosite hebben we bij de betreffende teams ook de rijroosters gezet 

dus als je het even bent vergeten kan je daar kijken wie de teams zullen rijden 

naar de betreffende uitwedstrijden en/of hoe laat je moet verzamelen en waar. 

Ben je onverhoopt verhinderd, regel dan zelf vervanging en geef het even aan de 

coach door! 

 

• Heeft iemand een leuk idee of mochten er leden of ouders van leden zijn die ook 

hun steentje willen bijdragen aan het wel en wee van de poloafdeling, 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. 
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Standen 
 

 

 

 
Afdeling : D1.H5B (District 1 heren 5e klasse b) 

 

Teams en huidige stand 

 

Stand Team Plaats 
We

d 
Win Gel Vrl Pnt Dlv Dlt Vlpt 

1 GPC 2 Groningen 7 7 0 0 14 113 42 0 

2 ZPC Bikkel Hoogeveen 1 Hoogeveen 9 6 0 3 12 83 62 0 

3 ZEPTA 2 Stadskanaal 8 5 1 2 11 52 32 0 

4 De Plons 3 Coevorden 8 3 1 4 7 59 87 0 

5 TriVia 5 Groningen 8 3 0 5 6 49 68 0 

6 Aqua'68 2 Assen 9 3 0 6 6 49 79 0 

7 SG Najade - ZZG 2 Smilde 7 0 0 7 0 43 78 0 

 

Afdeling : D1.D3 (District 1 dames 3e klasse) 

 

Teams en huidige stand 

 

Stand Team Plaats 
We

d 
Win Gel Vrl Pnt Dlv Dlt Vlpt 

1 Aqua'68 1 Assen 9 7 0 2 14 104 17 0 

2 SG HZPC & Avena 3 Joure 6 6 0 0 12 75 18 0 

3 ZPC Bolsward 1 Bolsward 7 6 0 1 12 80 32 0 

4 De Kikker 2 Emmen 10 3 1 6 7 32 105 0 

5 ZPC Bikkel Hoogeveen 1 Hoogeveen 9 2 1 6 5 49 89 0 

6 Eemsrobben 1 Delfzijl 7 2 0 5 4 29 65 0 

7 ZEPTA 1 Stadskanaal 6 0 0 6 0 18 61 0 

 

Afdeling : D1.BG1 (District 1 aspiranten A o.17 sterk) 

 

Teams en huidige stand 

 

Stand Team Plaats 
We

d 

Wi

n 
Gel Vrl Pnt Dlv Dlt Vlpt 

1 Orca BG 1 Leeuwarden 6 6 0 0 12 146 13 0 

2 SG HZPC & Avena BG 1 Joure 8 6 0 2 12 84 53 0 

3 ZPC Bolsward BG 1 Bolsward 7 4 2 1 10 66 35 0 

4 Ritola BG 1 Zuidlaren 7 4 1 2 9 67 83 0 

5 ZPC Bikkel Hoogeveen BG 1 Hoogeveen 8 3 2 3 8 54 71 0 

6 ZPC Stadskanaal BG 1 Stadskanaal 7 2 2 3 6 44 62 0 

7 TriVia BG 1 Groningen 6 2 0 4 4 26 58 0 

8 GZVW BG 1 Winschoten 7 1 1 5 3 46 72 0 

9 Wetterwille BG 1 Bergum 8 0 0 8 0 10 96 0 
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Afdeling : D1.CG2 (District 1 aspiranten B o.15 zwak) 

 

Teams en huidige stand 

 

Stand Team Plaats 
We

d 

Wi

n 
Gel Vrl Pnt Dlv Dlt Vlpt 

1 De Spatters CG 1 Beilen 7 7 0 0 14 111 15 0 

2 Ritola CG 1 Zuidlaren 7 5 1 1 11 46 33 0 

3 TriVia CG 1 Groningen 7 4 1 2 9 52 50 0 

4 Orca CG 1 Leeuwarden 7 4 0 3 8 68 48 0 

5 MZ&PC De Reest CG 1 Meppel 6 3 0 3 6 37 41 0 

6 Neptunia'24 CG 2 Sneek 6 2 0 4 4 40 54 0 

7 Bubble CG 1 Veendam 7 2 0 5 4 56 80 0 

8 ZPC Bikkel Hoogeveen CG 1 Hoogeveen 7 2 0 5 4 46 67 0 

9 SG Najade - ZZG CG 1 Smilde 6 0 0 6 0 13 81 0 

 

Afdeling : D1.DG2A (District 1 pupillen A en B o.13 5 tegen 5) 

 

Teams en huidige stand 

 

Stand Team Plaats 
We

d 

Wi

n 
Gel Vrl Pnt Dlv Dlt Vlpt 

1 ZPC Bikkel Hoogeveen DG 1 Hoogeveen 5 5 0 0 10 65 13 0 

2 ZPC Stadskanaal DG 1 Stadskanaal 5 4 0 1 8 56 17 0 

3 GZVW DG 1 Winschoten 4 2 0 2 4 26 32 0 

4 Aqua'68 DG 1 Assen 5 1 0 4 2 14 49 0 

5 ZPC Bikkel Hoogeveen DG 2 Hoogeveen 5 0 0 5 0 14 64 0 
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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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