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Kwekker juni 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  
TOP groep 

Voorzitter   Korrie van Eck    241988 

Secretaresse   Ina Doldersum    343216 

       

Wedstrijdsecr.  Anneke Kaskens 

Leden    Ella Meyer     0521 591890 

     

Waterpolo 
Voorzitter   Hans Stevens    237224 

Secretaris   Bert Folkers     265321 / 0654283311 

    internetsite www.waterpolohoogeveen.nl 

 

Leden    Paula Haaker(PR, Website & clubbl)  250033 

    Joke de jonge (jeugdzaken)  272188 

    Klaas de Groote    274482 

    Wim Stevens    260940 

 

Selectie 
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 

    Ineke urbanus 

    Margot Eiromkui 

    Simone Hup 

    Piet van Asperen 
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Redactie  willighagen@home.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trainers  
Selectie    Meryl Tetelepta, Petra, Annely Tempel   

 

Waterpolo  - pupillen  Natasja Haaker / Phillippe Willighagen 

  - aspiranten   Wim Stevens / Lennard Krosschel 

  - dames  Wim Stevens 

  - heren  Wim Stevens 

 

TOP groep    Jenny Koster Jessica van Dijk   

 

Trainingstijden: Deze zijn terug te vinden op de internetsite! 

 

Afzeggen voor de training 
- pupillen  maandag: Natasja 06-14035609 

   donderdag: Phillippe  0528-240340 

- aspiranten  Wim    0528-260940 

- dames & heren Wim   0528-260940  

   

 
Recreatief      :bij Henny Kroezen 271847 

Selectie      :bij één van de commissieleden 
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Dit zijn de nieuwe tarieven zoals is vastgesteld op de algemene ledenvergadering  

gehouden op 16 april 2008  ( 2% verhoging ) 
 

 

Contributie 2
e
-3

e
-4

e
 -kwartaal 2008 en 1

e
  kwartaal van 2009 bedragen per 

kwartaal en jaar plus kleding toeslag 

 

Recreatief           29,50 euro per kw per jaar 118 euro 

Rec. Wedstrijdzw.      32,00 euro per kw per jaar met kleding toeslag  128euro 

Voorselectie       39,75 euro per kw per jaar met kleding toeslag  159 euro 

Selectie                       51,50 euro per kw per jaar met kleding toeslag  206 euro 

Speedo         51,50 euro per kw per jaar met kleding toeslag  206 euro 

Topgroep       63,25 euro per kw per jaar met kleding toeslag  253 euro 

 

Waterpolo  

 

pupillen                29,50 euro per jaar 118  euro      ( tot 12 jaar ) 

Aspiranten                  37,25 euro per jaar 149  euro ( 12 t/m 17 jaar ) 

Zonder wedstrijden    37,25 euro per jaar 149  euro 

Volwassenen              51,00 euro per jaar 204  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 
 

Voor jullie ligt waarschijnlijk de laatste Kwekker van dit zwemseizoen. 

De zomervakantie valt erg vroeg dit jaar, we bekijken nog even of het zinvol is om 

begin juni nog een Kwekker te laten verschijnen. 

     

 

 

 

Allereerst wil ik de pupillen van harte feliciteren met hun 

kampioenschap!  

Alle wedstrijden gewonnen, grote klasse! 

Ze kregen allemaal een medaille en een beker voor in de kast. 

Een deel van hen zal volgend seizoen bij de aspiranten gaan 

spelen, dus het team zal uiteen vallen. Hopelijk gaat het volgend seizoen ook zo goed! 

De jaarvergadering is geweest, de belangstelling was gering. Dit is erg jammer, hier 

kan je als lid je mening uiten en een discussie uitlokken. 

Gediscussieerd is er voldoende, met alle informatie gaan we als bestuur aan de slag. 

De heer Wubbe Jan Tempel is toegetreden tot het bestuur. Paula Haaker en 

ondergetekende hebben de intentie uitgesproken nog 2 jaar actief te blijven. 

Maar nieuwe mensen blijven dringend nodig, het liefst met bestuurlijke ervaring! 

 

Eind maart was ik op de voorzittersdag in Eindhoven. Dit was gekoppeld aan het EK. 

Naast workshops volgen konden we ook de finales van de zaterdag meemaken. 

Wat een bad, wat een prima faciliteiten. Dat is bij ons niet realistisch. 

Wat de toekomst voor ons brengt op het Bentinckpark is nog lang niet duidelijk.  

De werkgroep bezoekt allerlei sportparken, maar daar zijn geen zwembaden bij. 

Wij zijn afhankelijk van de locatie  (waar men het bad wil hebben) en de beheerder 

(private ondernemer of de gemeente). We blijven hameren op onze wensen, het is een 

langdurige kwestie. 

 

 

Ingrid Schoemaker 
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Het is dus echt de laatste Kwekker van dit seizoen.  

Sommigen zwemmen nog wedstrijden , veel succes! 

 

Iedereen een hele fijne vakantie toegewenst, geniet ervan. 

Rust lekker uit en kom fit weer terug. 

 

                                     
 

 

We starten in augustus, let op de mail! 

 

Ingrid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hoofdstraat 203     7902 EH  Hoogeveen 

Telefoon 0528 - 26 32 63 
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Wedstrijdverslag 4

e
 ronde D1-zwemcompetitie ZPC Bikkel Hoogeveen 2 

 
Beilen – Afgelopen zaterdag, 8 maart, heeft het 2

e
 team van ZPC Bikkel 

Hoogeveen de 4
e
 ronde in de D1-zwemcompetitie gezwommen. Er zijn weer veel 

persoonlijke records gesneuveld. Jammer genoeg kon het team niet op volle 

oorlogsterkte afreizen naar Beilen. Door ziekte en afzeggingen ontbraken er een 

aantal zwemmers. Na afloop waren de puntentotalen, De Spatters 4274,10, De 

Kikker 4420,23, ZPC Bikkel Hoogeveen 4469,96 en De Valken 4540,01. Met dit 

puntentotaal handhaaft het 2
e
 team zich op de 13

e
 positie van de ranglijst. 

 

Op het eerste nummer van de middag, 4 x 100m wisselslag, zwommen Meryl 

Tetelepta, Sandra van der Wijk, Annely Tempel en Lisanne Mol direct naar een 

schitterende 1
e
 plaats in 4.59,50 net onder de inschrijftijd. Daarna mochten Kevin 

Mulder, André Krikken, Christiaan Lovers en Thijs Oost op 4 x 50m vrije slag. Ze 

zwommen het estafettenummer in 2.23,84 en werden daarmee 4
e
. 

 

Daarna mochten de jongsten van het team aan de start voor de 25m schoolslag. Bij de 

meisjes eindigde Selma Suruliz als 3
e
 met een nieuw pr in 25,89. Marieke Hup werd 5

e
 

in 30,68. Bij de jongens werd Wouter van Asperen ook 5
e
 en ook nog in dezelfde tijd, 

30,68.  

 

Vervolgens werd de 100m vrije slag gezwommen door 7 meiden van ZPC Bikkel 

Hoogeveen, waarvan er 6 een nieuw pr noteerden. De snelste tijd werd genoteerd door 

Anne van Asperen. Met 1.26,58 werd ze 12
e
. Lisanne Engberts zwom naar een 16

e
 

plaats in 1.32,08. Daarachter eindigden Marley Eiromkui als 18
e
 in 1.34,07, Revecka 

Reiber als 19
e
 in 1.34,56, Esra Hoogeveen als 20

e
 in 1.36,81, Noor Uiterwijk Winkel 

als 21
e
 in 1.37,49 en Mirthe Rotmensen werd 22

e
 in 1.37,88. Daarna mochten de 

jongens ook op 100m vrij de kunsten vertonen. Ruben Rotmensen zwom met 1.42,57 

een nieuw pr en werd 7
e
, net voor Jan Hup die na 1.46,01 aantikte. Trainster Annely 

Tempel was in haar nopjes over haar zwemmers. ”Ik ben uitermate tevreden”, zei ze 

na afloop. “Ze hebben allemaal weer super gezwommen”. 

 

Vervolgens mochten de junioren op voor de 50m rugslag. Bij de meisjes werd het een 

“einz, zwei, drei” voor ZPC Bikkel Hoogeveen. Simone Uneputty werd 1
e
 in 37,26, 

net voor Daniëlle Kruizinga die 37,72 nodig had. Als 3
e
 eindigde Mireille van Burken 

in 39,10. Maaike Hup werd 8
e
 in 41,10. Daarna mochten de jongens aantreden. 

Christiaan Lovers zwom naar een mooie 3
e
 plaats in een nieuwe recordtijd van 40,88. 

Thijs Oost werd 10
e
 in 53,94.  

 

Aansluitend stond de 100m schoolslag op het programma. Bij de meisjes zwom 

Nienke Eilander naar een 10
e
 plaats in een nieuwe recordtijd van 1.40,38. De tweede 

serie was een spannende. Sandra van der Wijk eindige in 1.28,57 als 2
e
 in een gelijke 

tijd als nummer 1. Bij de jongens werd André Krikken 6
e
 in 1.29,20 en Kevin Mulder 

9
e
 in 1.40,10.  
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Aansluitend mochten Tasia Rodink, Danique Pater en Chantal den Outer voor de 

100m wisselslag aantreden. Ze werden resp. 2
e
 in 1.22,16, 6

e
 in 1.24,99 en 7

e
 in 

1.28,06. Alleen Tasia verbeterde haar tijd. Daarna zwom Rico Ramaker op dezelfde 

slag en afstand naar een 1
e
 plaats in 1.06,73.  

 

Vlak voor de pauze stond de 100m vlinderslag op het progamma. Bij de dames 

zwommen Meryl Tetelepta, Petra van Achteren en Lisanne Mol voor ZPC Bikkel 

Hoogeveen. Meryl werd 4
e
 in 1.15,31, Petra werd 5

e
 in 1.17,12 net voor Lisanne die de 

afstand zwom in 1.17,52. Bij de heren zwom Erik Nederman in een nieuwe recordtijd 

van 1.14,26 naar een knappe 3
e
 plaats. Mark Fictorie werd 5

e
 in 1.17,44, ook een pr en 

Harjan Kooiker zwom er 1.21,97 en werd 8
e
. 

 

Na de pauze mochten de jongste zwemmers weer als eerste aantreden. Voor hun stond 

50m vrije slag op het programma. Bij de meisjes werd Selma Suruliz 3
e
 in 46,32, een 

nieuw pr. Marieke Hup werd 5
e
 in een nieuwe toptijd, 1.04,88. Bij de jongens werd 

Wouter van Asperen 5
e
 ook met een nieuw pr in 54,72.  

 

Vervolgens stond de 100m schoolslag op de rol. Bij de meisjes zwom Marley 

Eiromkui in een nieuw pr van 1.48,51 naar de 6
e
 plaats. Daarachter eindigden Revecka 

Reiber als 13
e
 in 1.52,48, Lisanne Engberts als 14

e
 in 1.52,76, Esra Hoogeveen als 16

e
 

in 1.58,45, Anne van Asperen als 17
e
 in 1.58,55, Mirthe Rotmensen als 19e in 2.01,16 

en Noor Uiterwijk Winkel als 21
e
 in 2.07,74. Bij de jongens zwommen Jan Hup, Thijs 

Oost en Ruben Rotmensen de 100m schoolslag. Jan werd 4
e
 in 1.54,00 (pr), Thijs 

werd 6
e
 in 1.55,50 en Ruben werd 8

e
 in 2.01,44. 

 

Daarna kwam de 200m wisselslag. Bij de meisjes werd Daniëlle Kruizinga wederom 

2
e
 en in een nieuwe recordtijd van 2.54,89. Simone Uneputty werd 3

e
 in 3.03,13 en 

Maaike Hup 7
e
 in 3.15,90. Mireille van Burken werd gediskwalificeerd. Bij de jongens 

maakte Kevin Mulder een goede indruk. Hij zwom naar een mooie 3
e
 plaats in 3.09,40 

(pr). Christiaan Lovers werd gediskwalificeerd. 

 

Op de daaropvolgende afstand, de 200m vrije slag, zwom Tasia Rodink 

indrukwekkend naar een 1
e
 plaats in een nieuwe toptijd van 2.29,34. Nienke Eilander 

werd met 2.34,97 (pr) 4
e
 en Chantal den Outer werd 12

e
 in 3.00,38. Bij de jongens 

zwom André Krikken naar de 6
e
 plaats in 2.37,60. 

 

Aansluitend stond de 200m schoolslag op de rol. Sandra van der Wijk zwom op haar 

favoriete slag zeer sterk naar de 1
e
 plaats in 3.07,94, een nieuw pr. Danique Pater werd 

8
e
 in 3.27,26. Ook Rico Ramaker heeft zo z’n voorkeur voor de schoolslag. Dat hij 

daar goed in is, bewees hij door met overmacht te winnen in 2.38,30. In de pauze werd 

hij, tot zijn grote verrassing, gehuldigd met de prestatiemedaille in brons van de 

KNZB voor zijn prestatie op de 200m schoolslag afgelopen seizoen. Rico, nogmaals 

gefeliciteerd met je prestatie namens het hele team!!! 
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Vervolgens het laatste individuele nummer, de 100m rugslag voor senioren. Bij de 

dames zwom Meryl Tetelepta naar de 1
e
 plaats in 1.11,20. Op de 3

e
 plaats eindigde 

Lisanne Mol in 1.14,03. Petra van Achteren werd 6
e
 in 1.19,55 vlak voor Annely 

Tempel, die 1.19,89 nodig had. Bij de heren werd Mark Fictorie 5
e
 in 1.15,34. Harjan 

Kooiker en Erik Nederman wilden niet voor elkaar onder doen. Ze hielden de 

spanning erin tot de laatste centimeter. Harjan troefde Erik af in 1.19,14 en werd 7
e
. 

Erik werd 8
e
 in 1.19,15. 

 

Als sluitstuk van de wedstrijd werden nog twee estafettes gezwommen. De meiden 

Maaike Hup, Mireille van Burken, Daniëlle Kruizinga en Simone Uneputty zwommen 

op de 4 x 50m wisselslag naar een zwaar bevochten 3
e
 plaats in 2.36,29. De laatste 

estafette was de 4 x 25m vrije slag voor de minioren. Het mixteam Marieke Hup, 

Wouter van Asperen, Selma Suruliz en Jan Hup zwommen naar een knappe 1.29,88, 

ruim onder de inschrijftijd. Buiten mededinging zwom het meisjes miniorenteam mee 

van ZPC Bikkel Hoogeveen. Anne van Asperen, Noor Uiterwijk Winkel, Esra 

Hoogeveen en Revecka Reiber zwommen naar een knappe 1.15,80. 

 

Al met al een geslaagde competitiedag voor het 2
e
 team van ZPC Bikkel Hoogeveen. 

Tot 5 april voor de laatste competitieronde van het seizoen in Emmen. Zorg dat je erbij 

bent. 

               

                               

                                                                      

 

Zaterdag 1 maart 2008, Bowlen 
  

Hier een kort berichtje van het gezellige avondje bowlen. 

Er was deze keer niet zo grote opkomst, maar dat mocht de pret  

niet drukken. 

We begonnen met ingooien. Met ons allen hadden we er veel zin in. 

 Het duurde niet lang voor dat  het echte werk begon. 

Alle bannen waren voor zien van een nieuw digitaal tel systeem.  

Dus dat was makkelijk, zo konden we ons beter consenteren op het bowlen. 

Tussen door kwamen ze langs met de bittergarnituur. 

Iedere deelnemer kreeg twee muntjes van de organisatie voor een consumptie.  

De familie Kroezen was er deze keer helaas niet bij, omdat Hein al geruime tijd  
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in het ziekenhuis verblijft. We hebben ze zeker gemist deze gezellige avond. 

 

De winnaars van deze avond waren Patrick van der wijk, Ricardo bolt,  

Marjolein Eleveld, Maaike Vermeer, John Swarts, Jannet Meijer  

en Janet Jongbloed. 

 

De activiteit commissie    

 

Te Koop 
Zoomers maat 33/34  

Kleur geel 

Prijs 17,50 euro 

 

Kevin Mulder 

Tel 231111 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intersport Jan Bols Paastoernooi 2008 wederom groot succes 
 

Hoogeveen – Zaterdag 22 maart stonden bijna 170 zwemmers aan de start van 

het prestigieuze Intersport Jan Bols Paastoernooi. De deelnemende 

zwemverenigingen waren Aqua ’68 uit Assen, De Spatters uit Beilen, De Pinquin 

uit Zuidbroek, Dedemsvaart AC, ZC Borger en ZPC Bikkel Hoogeveen. Op dit 

sprinttoernooi pur sang werd van elke slag 50 meter gezwommen en als grote 

finale de 100 meter wisselslag voor de 6 tijdsnelsten per categorie. De grote 

winnaar dit jaar was Dedemsvaart AC. Voor ZPC Bikkel Hoogeveen bereikte 

alleen Rico Ramaker het hoogste treetje in de finale. Verder werd Frank Theuns 

2
e
 en behaalden Ricardo Bolt en Meryl Tetelepta allebei een 3

e 
plaats. Zij konden 

een envelop met inhoud afhalen. 
 

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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Voor ZPC Bikkel Hoogeveen kwamen 48 zwemmers en zwemsters in actie tijdens het 

Intersport Jan Bols Paastoernooi. In totaal werden 106 persoonlijke records 

gezwommen!! Er werd in diverse categorieën gezwommen met wisselend succes. De 

grootste verbetering werd gerealiseerd door Chantal den Outer. Ze zwom met een tijd 

40,02 seconden 11,7 seconden af van haar persoonlijke record op de 50 meter 

vlinderslag. Ricardo Bolt zwom op 4 van de 5 afstanden naar een persoonlijk record. 

Een heel goede prestatie. Hij zwom naar een 3
e
 plaats op de schoolslag en werd 

uiteindelijk 3
e
 in de finale op de 100 meter wisselslag. Gauke Eilander zwom bij de 

jaargang 1998 op de schoolslag naar een 1
e
 plaats in een nieuw pr van 49,13 seconden. 

Hij was bijna een seconde sneller dan Louis Flothuis die 2
e
 werd op deze afstand en 

Jan Hup die 3
e
 werd. Op de rugslag zwom Gauke naar een keurige 3

e
 plaats. Bij de 

jaargang 1994 zwom Daniëlle Kruizinga naar een knappe 2
e
 plaats op haar favoriete 

onderdeel de vrije slag en een 3
e
 plaats op de vlinderslag. Op beide afstanden zwom ze 

een persoonlijk record. Rico Ramaker was weer van uitzonderlijke klasse. Op de 

eerste afstand van de dag, de vlinderslag, was het direkt prijs, een 1
e
 plaats. Op z’n 

favoriete schoolslag zwom hij wederom naar de 1
e
 plaats. Op de 2 resterende 

afstanden hield hij zich iets in. Dit maakte hij meer dan goed tijdens de finale op de 

100 meter wisselslag. Met een straatlengte voorsprong werd hij 1
e
 in 1.06,42. Bij de 

senioren bleek dat Meryl Tetelepta weer van grote waarde is voor het team van ZPC 

Bikkel Hoogeveen. De in 1987 geboren zwemster draait al jaren mee aan top en 

bewees dat afgelopen zaterdag weer. Ze werd 2
e
 op de vlinderslag en uiteindelijk 3

e
 in 

de finale op de wisselslag. Frank Theuns zwom zich, mede een 1
e
 plaats op de 

vlinderslag in een nieuw persoonlijk record van 32,87 seconden, naar de finale en 

werd daarin 2
e
. Ook op de wisselslag zwom hij 2 seconden af van zijn beste tijd en 

eindigde in 1.12,50. Sharonne Urbanus zwom naar een knappe 2
e
 plaats op de rugslag 

in 41,97 seconden bij de jaargang 1997. Erik Vellinga werd 1
e
 op de 50 meter 

vlinderslag in 38,66 seconden bij de 12 jarigen. In de finale kwam hij net tekort op de 

wisselslag en werd hij 4
e
. In dezelfde leeftijdscategorie werd Marco Wams keurig 3

e
 

op de vlinderslag. Desirée van der Wijk zwom tot slot bij de jaargang 1995 ook 

naar een keurige 3
e
 plaats op de vlinderslag. Een totaaloverzicht van de 

uitslagen staat op de website www.zpcbikkelhoogeveen.nl. Al met al was 

het weer een geslaagde editie van het Intersport Jan Bols Paastoernooi. 

 

 

 

 

 

Van de redactie 

Dit was onze laatste kwekker en wel meteen een hele dikke….. 

Philippe Willighage neemt de redactie over. Hij is trainer en coach bij de 

waterpolo, verderop in de kwekker komt hij in beeld met zijn team. 

Copy volgende kwekker mailen naar, willighage@home.nl 

Inleveren voor 7 september, dan wordt er al weer een paar weken 

gezwommen. 
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Helaas is het door een computerstoring  niet mogelijk geweest om de jarigen 

vanaf januari 2008 op te nemen. Vandaar alsnog de opgave. 

 

 

 

     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 
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Aukje Jenster 20 

Bart Mansier 23 

Sebastiaan Van Andel 25 

Stephan Korte 25 

Joke De Jonge 27 

André Baart 28 

Simone Hup 29 

 

 

JARIGEN IN  FRBRUARI 

Rochelle  Kirindongo 1 

Gabrielle Post 2 

Nienke Eilander 2 

Niels Veerman 3 

Marc Keuning 4 

Frank Theuns 6 

Niels Koster 6 

Helena Bruining 7 

Stefan Leeuwering 11 

Jeroen Van Dongen 11 

Maaike Lunenborg 14 

Danielle Middel 15 

Anja  Van der Neut 16 

Victor Nederman 17 

Christiaan Post 17 

Gert Vogelzang 17 

Ina Doldersum 19 

Marinda Beugelink 22 

Louis Flothuis 22 

M. Brouwer 24 

Sasza Bryza 24 

Ilse Boer 24 

 

 

JARIGEN IN  MAART 

 

Hans Eleveld 1 

Mireille Van Burken 2 

Trudie Van Elderen 2 

Patrick Meijer 2 

Charlotte Mol 2 

Manon Kuipers 3 

Aäron Van de Bunt 4 

Tim Kroesen 4 
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Hennie Kroezen-

Frijlink 

6 

Demi Marissen 6 

Kim Mulder 6 

Bianca De Vries 8 

Marnix Folkers 13 

Allard Rotensen 14 

Allison Schulte 14 

Wim Stevens 14 

Ronnie Broer 14 

Coen De Lang 16 

Hetty Luppes-Hup 16 

Jakonien Koster 19 

Michael Benjamins 22 

Yves Nieman 25 

Tom Van der Kolk 26 

Mark Fictorie 28 

 

 

           JARIGEN IN APRIL 

                         

Jarick Bouwmeester 1 

Sanne De Vries 2 

Miranda Van der Veen 3 

Gauke Eilander 4 

Frank Havinga 5 

Grietje Bergsma-Smit 11 

Niels  Van Eck 12 

Victor Wemmenhove 12 

Rico Ramaker 13 

Abel Bergsma 15 

Evelyn  Noordzij 15 

Anton Van der Pol 15 

Robin Van Dienst 17 

Sjoerd Van Elderen 17 

Wilma Vellinga 17 

Robin Boldewijn 19 

Tasia Rodink 23 

Froukje Klinkhamer 26 

Johnny Dolfing 28 
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Nieuwe leden; 

Junior   De Bruin                                            Sabine          Pluis 

Maaike       Kuipers                                        Dagmar De  Jonge 

Jose            Emmink                                       Youri     De  Jonge 

Jarick         Bouwmeester                                Niels            Hoogeveen  

Ilona          Jager                                              Lise             Jonkman 

Rebecca    Jager                                               Froukje       Klinkhamer 

Adri          Knol                                                Sterre         Kroesbergen 

Maaike     Lunenborg                                       Nicol         Siebelink 

 

                 HEEL VEEL PLEZIER BIJ ZPC   BIKKEL  HOOGEVEEN 

   

 

Opzeggingen ; 

Joris          Hup                                                 Lisanne       Mol 

Danique    Posthumus                                      Maxim Van Geffen  

Tim           Gruppen                                         Vera     Van Dalen 

Britt  De    Gooier                                            Rene            Fictorie  

HET GAAT JULLIE ALLEN GOED! 
 

 

                                 JARIGEN IN MEI 

 

Daniëlle        Kruizinga 4 

Paula              Oosterlaan  5 

Rebecca         Jager 6 

Raymond       Kats 8 

Richard          Piening 9 

Frank             Gelmers 10 

Jennie            Koster 

Thaela           Akse 

11 

12 

Bas                Amerschot 13 

Natan            Beverwijk 13 

Bianca           Padding 13 

Niels             Schoemaker 13 

Tim               Gruppen 

René  vander Bent  

15 

15 

Tjeerd            Wiersma 16 

Noor              Uiterwijk Winkel 17 

Sharonne       Urbanus 17 

Jan                 Hup 18 

Charonne       Tellegen   18 

Roosmarijn   Visscher 18 

Werner          Boldewijn 

Robert           Klinkhamer 

21 

21 
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Revecka        Reiber 23 

Alinda           Dingshof 26 

Marije           Slot 27 

Hanneke       Braakman                       27 

Hanneke       Braakman                       27 

  

                                       
 

                      ALLEN VAN HARTE GEFELICITEERD     
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Kamp 2008. 
 

Even leek het erop dat het ZPC-kamp dit jaar niet door kon gaan in verband met te 

weinig deelname maar gelukkig hebben we nog net genoeg deelnemers dus we gaan 

toch!!!!! Wij als leiding hebben er weer erg veel zin in dus we gaan er weer een heel 

leuk weekend van maken en we hopen op mooi weer. In een volgende Kwekker doen 

we weer verslag van dit pinksterweekend. Tot dan, de activiteitencommissie. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D3. 
 

De laatste D3 competitie van dit seizoen werd gehouden op 5 april jl. in zwembad De 

Dolfijn te Hoogeveen. 

Er werd begonnen met de estafette met Maaike, Roosmarijn, Djamilla en Lisa v.d. 

Weide. Daarna volgde voor de jongsten 100m wisselslag en dat was voor Wouter, 

Linda en Marnix de eerste keer op zo'n lange afstand en dat hebben ze heel knap 

gedaan en goed volgehouden! 

Shannon, Thalea, Astrid, Kim, Rian en Anne zwommen de 25m vlinder ook goed 

evenals Lisa Rotensen en bij de jongens Rodney Kikkert. 

Bernice, Djamilla en Maaike zwommen de 100m vrij heel erg goed en bij de jongens 

waren dat Marco en Andre. 

Roosmarijn was bij de meisjes de enigste die 100m wisselslag zwom en bij de jongens 

waren dat Mark, Patrick, Ewoud en Nick, alhoewel Ewoud even vergat te starten.... 

Gelukkig kon hij dit in een volgend programma inhalen en deed toen extra z'n best. 



 21 

Bij de dames 100m wisselslag was Evelyn aan de beurt en bij de heren Victor en 

Michael, goed gedaan hoor. 

In de pauze ging iedereen even lekker het water in om even wat te ontspannen en 

daarna gingen we weer met frisse moed verder met de 25m schoolslag met onze 

jongste zwemmers: Marnix, Linda, Eline en Wouter. 

Thalea, Rian, Astrid, Shannon, Anne, Kim, Lisa vd Weide en Lisa Rotensen gingen 

vervolgens voor de 50m vrij en bij de jongens doken Marco en Rodney het water in. 

De meisjes Maaike, Djamilla en Bernice waren daarna aan de beurt voor de 50m 

schoolslag en bij de jongens was dat alleen Andre Baart. Wederom goed gedaan hoor. 

Roosmarijn was weer als enigste bij 100m rug en bij de jongens waren dat Nick, 

Patrick, Mark en Ewoud (die werd door de ploegleiding tot in het water begeleid om er 

zeker van te zijn dat hij inderdaad op tijd was). 

Bij de dames op de 50m vrij nog Evelyn en bij de heren Victor en Michael. 

Tenslotte nog 2 estaffettes: gemengd 4x25m schoolslag met Marnix, Rian, Shannon en 

Wouter en de 8x50m vrij met Andre, Lisa vd Weide, Patrick, Maaike, Nick, 

Roosmarijn, Victor en Evelyn. Helaas beschikten wij bij het schrijven van dit stukje 

niet meer over de gezwommen tijden maar inmiddels heeft iedereen deze al gekregen. 

Het was een wedstrijd met veel valse starten, kinderen met ademhalingsproblemen 

maar ook een wedstrijd met weer veel persoonlijke records! Na de wedstrijd kreeg 

iedereen nog een mooie medaille als aandenken van dit D3 seizoen en Janet kreeg een 

prachtige bos bloemen en een lekkere taart omdat ze afscheid nam van deze ploeg. 

Gelukkig neemt Evelyn Noordzij haar taak over.  

Namens de ploegleiding willen we alle zwemmers bedanken voor een sportief en 

gezellig seizoen en een fijne vakantie alvast!! 

Janet wil nog graag Ria, Karin en Hein bedanken voor de gezellige samenwerking en 

veel succes weer volgend seizoen! 

Groetjes van Karin en Janet. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Sun-ID 
Schutstraat 189 2/3 

7907 CE  Hoogeveen 

 

Reserveren of meer weten? 

info@sun-id.nl 

tel.: 0528-233101 
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Wist je dat-jes van het afgelopen zwemkamp 
 

- Helma heel blij was toen ze Henk bij aankomst weer zag. 

- Je een dropping ook met gewone auto’s kunt doen. 

- Je dan met 2 blauwe auto’s weggaat en met 2 grijze auto’s terugkomt. 

- Je heel lang door de bos kunt rijden, met lichten aan of uit, maar dat je toch 

weer op het pad naar het Loomeer uitkomt. 

- Je met een auto ook kunt verdwalen. 

- Onze “jonge” leiding de eerste avond op tijd naar bed ging. 

- Ze dit doen omdat ze er dan de volgende morgen  weer fris uitzien. 

- Wij als “oudjes” dat niet begrijpen want toen ze nog geen leiding waren ze altijd 

veel langer op bleven. 

- Dat deuren die er uitzien als schuifdeuren, klappen kunnen? 

- Karin dan denkt dat als je er via de andere kant doorkomt hij andersom schuift. 

- Het met een klapdeur niet uitmaakt van welke kant je er door gaat. 

- Het dieren geluiden spel zeer geslaagd was. 

- Door de schorre kelen je bij sommige dieren niet goed meer kon horen wat voor 

dier het was. 

- Lisanne E. aan Hans voor heeft gedaan hoe een paard werkelijk klinkt. 

- Toen ze weg liep ook nog een geit na deed. Hans daarna met het geiten geluid 

verder ging. 

- Karin (de leeuw) toen niet meer wist wat voor dier er nu naast haar zat. 

- Sandra een sms-je kreeg dat er een man achter haar zat. Dit bericht veel te laat 

bij haar binnen kwam. 

- Zij had het in de bos moeten ontvangen maar kreeg het pas binnen toen ze op de 

wc zat. 

- Henk zich beschikbaar stelde om met de “jongste” groep dropping lopers mee te 

gaan. 

- Hij van te voren niet had verwacht dat ze 3 uur onderweg zouden zijn. 

- Ze allemaal blij waren weer op de boerderij te zijn. 

- Bianca en Jolanda op wilden blijven zitten om ’s morgens het ontbijt klaar te 

maken. 

- Dit niet gelukt is omdat Jolanda te weinig power drinks had gedronken. Ze 

daarom graag wou slapen. 

- Bianca het daar mee eens was. 

- Simone een ochtendhumeur heeft. 

- Dit vrij snel weer overgaat. 

- Touwtje springen met een groot springtouw nog steeds graag gedaan wordt. 

- Petra haar haar wast met haar hoofd achterover. 

- Ze anders bang is om zeep in haar ogen te krijgen. 

- Wij denken dat dit nog een trauma uit haar baby of peuter tijd is. 

- Als je op zaterdag gaat zwemmen in het Loomeer je veel mooier weer hebt dan 

op zondag. 

- Het dit jaar niet uitgemaakt zou hebben omdat het zondag ook mooi weer was. 

- Wij blij waren dat Thijs en Marco ook mee waren. 
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- Zij het weekend van hun leven hebben gehad. 

- Er niet veel jongens zo jong al kunnen zeggen dat zij een harem tot hun 

beschikking hadden. 

- Zij dat nu misschien nog wel niet in de gaten hebben gehad. 

- Thijs dubbel van het lachen lag toen Marco zijn optreden deed op de bonte 

avond.  

- Wij speciale gasten in ons midden hadden. 

- Dit 2 clowns waren die een schitterende act deden. 

- Sandra en Lisanne M. ook een keigave show hebben gegeven. 

- Wij hele mooie vlaggen en volksliederen voor onze landen hebben gemaakt. 

- Je wedstrijden kunt houden hoeveel kauwgum ballen je in de mond kunt houden 

en dan ook nog een bel kunt blazen. 

- Wij bij 18 gestopt zijn omdat je kaken dan wel zeer gaan doen. 

- Er ’s nachts mensen met kommetjes water door het gebouw kunnen rennen. 

- Dat niet persé kinderen hoeven te zijn. 

- Hans bij terugkomst zijn slaapkamerdeur op slot vond. 

- Dit eigenlijk niet kan omdat er geen sloten opzitten. 

- Janet een unieke gave heeft. 

- Zij met een handdoek vanuit haar bed in één keer het licht uit kan slaan. 

- Wij haar op gaan geven voor Holland got’s talent. 

- Ze bij de scounting uit Alphen a/d Rijn ook wel knappe jongens hebben (hè 

Bianca en Jolanda). 

- Deze jongens ook lang op kunnen blijven ( 3 uur ’s nachts). 

- Ze waarschijnlijk nu wel genoeg power drinks hebben genomen want wij 

konden hier niets van merken de volgende morgen.  

- Alle kinderen zondagmorgen in plaats van de moeders ontbijt op bed kregen. 

- Dit beschuit met aardbeien waren. 

- Sommige douches koud water golven hebben. 

- Vooral Lisanne en Sandra daar last van hadden. 

- De Hans-Hamburger-Drive ook dit weekend op zondag morgen in één keer 

uitverkocht was. 

- Wij blij waren dat we alle spelletjes buiten konden doen. 

- Iedereen de spelletjes leuk vond. 

- Robin heel veel ballonnen bij zich had. 

- Wij met z’n allen deze hebben gevuld met water en daarna het gevecht zijn 

aangegaan. 

- Spelen met water leuk blijft. 

- Wij iedereen willen bedanken die aan het kamp meegewerkt hebben, zowel de 

kinderen als de leiding. 

- Wij het allemaal keigaaf vonden. 
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Verloting activiteitencommissie.   

 

 

Op donderdag 15 en 16 mei 2008. Heeft de activiteitencommissie hun jaarlijkse  

verloting gehouden, tijdens de club kampioenschappen.  

Er was dit jaar veel inbreng door de sponsoren en ouders. 

De eerste avond was er niet veel publiek. De oorzaak hier van was het schitterende 

weer  

De selectie zwom donderdag en de recreatieve konden op vrijdagavond hun prestaties 

laten zien. De verkoop van de loten liep eerst wat stroef maar later op de avonden ging 

stukken beter. De kinderen en ouders die een lot hadden gekocht gingen allen met een 

prijsje naar huis. 

 

Hierbij wil de activiteitencommissie iedereen die heeft mee geholpen de verloting 

mogelijk te maken bedanken. Speciaal willen we C1000 de Weide,  Bakker Bergsma,  

Herqua sport, Rabobank Hoogeveen en onze hoofdsponsors Bikkel dienstverlening en 

Meeuwsen ten Hoopen bedanken. 

 

De opbrengst van de verloting zal besteed worden aan de diverse activiteiten, die door 

de commissie in de toekomst georganiseerd zullen worden.  

 

 

 

EXTRA VERLOTING 
 

Op zaterdag 21 juni 2008 tijdens de laatste 

wedstrijden van dit seizoen. 

Zal de activiteitencommissie nog een keer een 

extra verloting houden in  

zwembad de dolfijn. 

 

De opbrengst zal geheel ten goede komen aan het 

organiseren van diverse 

extra activiteiten. 

 
De activiteitencommissie.  
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Z.P.C.Bikkel-Kamp 2008. 

 
  

Even leek het er op dat het kamp dit jaar niet door zou gaan i.v.m. weinig 

opgave(lastig weekend door de lange meivakantie, moederdag, drukke tijd e.d.). 

Uiteindelijk waren er toch 25 deelnemers en een stel enthousiaste leiding dus we 

hadden zoiets van we gaan gewoon en maken er een leuk weekend van! 

Op 9 mei reisden we dus wederom bepakt en bezakt af naar kampeerboerderij de 

Klonie, altijd weer mooi om te zijn aangezien er altijd erg veel mag en kan en je hebt 

er heerlijk de ruimte. Nou, dit keer hadden we wel erg veeeeeeel ruimte en was er dus 

een royale keus in bedden. Het weer was ons bovendien wel heel erg goed gestemd 

want het was super zonnig en zomers dus eigenlijk kon het kamp al niet meer stuk. 

Op vrijdagavond begonnen we na een welkomstwoordje met het dierengeluidenspel. 

Dit was erg goed voorbereid en er waren zelfs extra ouders ingeschakeld(bedankt fam. 

Kruizinga) en het spel verliep erg leuk en goed en bij 'thuiskomst' waren de inmiddels 

bekende broodjes hamburger klaar en die gingen er goed in na zo'n boswandeling. Het 

kamp thema was Olympische Spelen en vanaf het begin werden er op een scorebord 

de punten die je met je groepje behaalde bijgehouden. Het werken in groepjes was wel 

even wennen voor sommigen maar dit lukte toch wel. 

Tegen middernacht wilden de oudsten nog graag een dropping en zij werden met 

auto's weggebracht het donkere bos in en moesten dus lopend (met een zware tas om 

de nek..) weer terug komen. Voor de automobilisten werd het een hele toer om de weg 

naar de boerderij terug te vinden en het duurde dan ook nog al lang voordat die weer 

uit het bos tevoorschijn kwamen. Toen uiteindelijk iedereen weer veilig 'thuis' 

was werd het al gauw rustig en konden we gaan slapen...alhoewel er altijd wel iemand 

is die het zelfs s'nachts nog druk heeft en nog van alles wil klaarzetten enzo. 

Na het ontbijt op zaterdag werden in dezelfde groepjes olympische vlaggen en een 

eigen volkslied gemaakt en ook dat werd weer met punten beloond. Onze 

scoutingburen hebben onpartijdig de vlaggen beoordeeld en s'avonds werd het lied ten 

gehore gebracht. 
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Aangezien het natuurlijk prachtig weer was zijn we vervolgens te voet naar het mooie 

Loomeer gegaan om daar lekker de hele middag te zwemmen, te zonnen, te spelen en 

voor sommigen te slapen. Echt Super zo'n middagje zon en water! 

Terug op de boerderij had kok Hans een heerlijke pan macaroni klaar en daar werd 

goed van gegeten. Na de afwas e.d. begon de bonte avond met allerlei zeer 

lachwekkende en leuke stukjes, het voordragen van het volkslied en het vervolgens 

over gaan in een hele gezellige 

hossende en zingende disco en een kampvuur wat de buren alvast aangestoken hadden. 

Ook de tweede nacht verliep rustig nadat ook de heren Henk en Hans klaar waren met 

water gooien naar een paar onschuldige..meisjes. 

Op zondagmorgen (moederdag) werd die rust ruig verstoord door diezelfde heren die 

nu met pannendeksels iedereen wakker maakten omdat de kamp-moeders met een 

beschuitje aardbeien langskwamen. Ontbijt op bed! 

De zondag was gevuld met sport en spel ,met veel water uiteraard ,en ook hier ging het 

weer om de punten. Tenslotte konden er nog punten worden behaald met doelschieten 

op keeper Henk (alweer Henk?) en die was verbaasd over zoveel voetbal-talent. 

s'Middags werd de uitslag van het hele weekend bekend gemaakt en daarbij bleek dat 

groep 5 (goede samenwerking) met daarin Bianca, Djamilla, Maaike V. en Romy de 

eerste prijs hadden gewonnen met 48 punten, Goed gedaan! Alle groepjes konden nog 

een kadootje uitkiezen want tenslotte had iedereen erg goed z'n best gedaan en was er 

heel goed samen gewerkt op een ontspannen en gezellige manier! 

Hartstikke bedankt allemaal voor jullie vrolijke en goede inzet! Wij vonden het in 

ieder geval een zeer geslaagd en reuze gezellig kamp met een leuke groep en met 

prachtig weer!!!! Om 15.00 uur kwamen de ouders de vermoeide kinderen weer 

ophalen en was ook dit kamp weer afgelopen. Gevonden zijn er nog 1 bruine korte 

broek en een lange spijkerbroek, telefoon 276248. 

Hopelijk tot volgend jaar, met een hopelijk iets grotere groep. Datum is nog niet 

bekend maar zodra dit wel het geval is dan horen jullie dat. Een hele goede zomer 

gewenst allemaal en de groetjes van de kampleiding. 
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VAN DE ZWEMCOMMISSIE: 
 

Dit wordt dus de laatste Kwekker voor de vakantie. De laatste training voor de 

vrijdagavond groep is op vrijdag  20 juni 2008. 

 

We beginnen weer op vrijdag  15 augustus 2008. 

 

 

 

Voor de andere zwemmers van de selectie is de laatste training op woensdag 

25 juni 2008. 

 

We beginnen hier weer in week 32.  De juiste datum krijgen jullie nog. 

 

 

 

Gevonden kleding: 

 

Heb je je shirt of short of wat dan ook lagen liggen in het zwembad dan kun je vragen 

bij Mevrouw Kroezen of de kleding gevonden is.  Alle kleding zal worden 

meegenomen naar huis.   

 

 

 

 

Verkoop planken e.d.: 

 

De planken =  pull-boys =  blauwe badmutsen =  brillen  =

 elastiek 

 

Zijn in het vervolg op donderdagavond en vrijdagavond te koop in het zwembad 

 

Op donderdagavond bij Margot Eiromkui en op vrijdagavond bij Henny Kroezen 

 

Je kan de materialen van te voren  telefonisch bestellen. Ze worden dan meegenomen 

naar het zwembad.  De telefoonnummers staan in het clubblad en op de site. 

 

 

We wensen iedereen een hele fijne vakantie. Doe voorzichtig en kom in goede 

gezondheid terug. 

 

 

Namens de zwemcommissie 

Henny Kroezen 
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Waterpolo 

Van de polocommissie 

 
 

Als eerste wil ik graag beginnen met de onze kampioenen. Zoals al in het vorige 

Kwekkertje vermeld speelden de pupillen op 30 maart hun laatste wedstrijd. Toen 

konden wij ze nog slechts succes toewensen maar inmiddels kunnen we mededelen dat 

zij inderdaad, en nog wel ongeslagen, KAMPIOEN zijn geworden.  

Maatje, Tjeerd, Bart, Jasper, Yves, Matthijs en Timmothy: van Harte Gefeliciteerd! ! !  

En natuurlijk is ook een felicitatie voor Natasja en Phillippe, als trainster en 

trainer/coach, op zijn plaats. Inmiddels is het hele team door de polocommissie in het 

zonnetje gezet en hebben zij allemaal een medaille én een beker voor de prijzenkast 

ontvangen. 

 

Meteen de maandag erna zijn de trainingen begonnen in het kader van de 

Sportstimulering. Daarmee bieden wij 4 kennismakingstrainingen aan aan kinderen die 

zich hebben opgegeven via de Stichting Sportstimulering. Dit zijn kinderen uit de 

groepen 6,7, en 8 van de basisscholen in Hoogeveen. Dit jaar hebben we weer een 

mooie opkomst van gemiddeld 15 jongens en meisjes die wel eens willen uitproberen 

wat waterpolo inhoudt. Natuurlijk hopen wij dat we een aantal van hen zo enthousiast 

kunnen krijgen dat zij zich bij ons willen aansluiten. En zoals elk jaar wordt Natasja 

hierbij bijgestaan door verschillende andere trainers en leden van onze vereniging. Fijn 

dat we elk jaar hiervoor weer leden kunnen vinden die zich hiervoor willen inzetten. 

Bedankt allemaal. 

 

Tsja, en dan hebben we nog ons damesteam! Heel graag zouden wij, en de dames nog 

veel meer, zien dat we nog enkele speelsters voor dit team zouden kunnen vinden. 

Zoals het er nu naar uitziet is de bezetting waarschijnlijk té krap om dit team voort te 

kunnen zetten. Dat is niet onze keus maar van het team is het begrijpelijk dat zij het 

niet leuk vinden om élke wedstrijd met nét genoeg speelsters of nog erger met te 

weinig speelsters te moeten spelen.  

Dus aan alle dames die dit lezen: kom eens een paar trainingen meedoen om te kijken 

of het iets voor je is. Veel van onze dames zijn twee jaar geleden ook met 0 ervaring 

begonnen, dus dat maakt niets uit. Vooral het spelplezier staat bij dit team voorop.  

De meeste wedstrijden worden op de zaterdag(middag) gespeeld en een enkele op de 

zondag. De trainingen zijn op maandag- en donderdagavond van 21.00u-22.00u. 

 

Bij het verschijnen van dit Kwekkertje zijn de laatste wedstrijden alweer gespeeld en 

zit het seizoen er al weer op voor de waterpoloërs/sters. De trainingen gaan nog door 

tot ongeveer half juni.  

De pupillen die volgend seizoen bij de aspiranten horen trainen vanaf nu mee met deze 

aspiranten.  

Wanneer de exacte laatste trainingsavonden bekend zijn wordt dit vermeld op de 

website van de afdeling; www.waterpolohoogeveen.nl. 

Namens de polocommissie,Paula 
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      Waterpolo 

                            Kampioenen 

 

 

Het kampioensteam van links naar rechts bestaande uit: 

• Jasper Folkers 

• Timothy Willighagen 

• Yves Nieman 

• Bart Schepers (keeper) 

• Matthijs de Jonge 

• Tjeerd Wiersma (aanvoerder) 

• Maatje van Broeckhuysen 

• Ik, Philippe Willighagen (coach) 

 

 

 
 

Dit is ons kampioenenteam! 

Maar ze hebben er wel voor moeten werken om ongeslagen kampioen te 

blijven. 
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De kampioenswedstrijd in stadskanaal was hard, waarbij de tegenstander 

moest winnen om nog kans te maken op de titel. 

Zij hadden een verliespunt, omdat ze een wedstrijd verloren hadden, en wel 

tegen ons, de andere wedstrijden hadden zij ook allemaal gewonnen. 

 

De wedstrijd. 

 

De wedstrijd begon in een snel tempo en in de eerste minuten maakte Yves 

door een voorzet van Tjeerd een goal. 

Even later volgde de 2-0 door Matthijs. 

Verder zag je in het begin van de wedstrijd dat ons team weer even op 

elkaar moest inspelen. 

Onze verdediging zat nog niet lekker op zijn plaats op dat moment. 

Ons nadeel werd dan ook door de tegenpartij gebruikt door een bijna goal te 

maken, om daarna in een volgende aanval wel een goal te scoren. 

Het is nu 2-1 en de tegenstander geeft niet op en doet er door deze goal nog 

een tandje bij. 

De strijd zie je ook regelmatig van veldhelft verplaatsen. 

Ons team voelt en vult elkaar nu perfect aan, wat ook nodig is bij deze 

sterke tegenstander. 

Dan komt er ineens een uitbraak door Tjeerd en Matthijs, hij maakt door 

voorzet van Tjeerd een goal. 

Het is nu 3-1. 

De tegenstander geeft goed partij, zij zijn nog lang niet van plan op te 

geven. 

Ze zijn in bal bezit nu, zij stormen met zijn drie-en naar onze helft en er 

komt een 3-2 situatie, hierdoor kunnen zij onze verdedigers en de keeper 

uitspelen. 

Het wordt hierdoor 3-2. 

Het spel wordt op het scherpst van de snede gespeeld, Tjeerd krijgt een 

waarschuwing en moet zelfs een keer een paar minuten (?? moeten dit geen 

seconden zijn?) aan de kant blijven en mag niet deelnemen aan het spel. 

De daardoor verkregen numerieke meerderheid situatie probeert de 

tegenstander dan ook gelijk te benutten.  

Onze verdediging is nu heel goed op elkaar ingespeeld en de aanvallers ( 

van de tegenpartij?) stuiten op een goede verdediging waar ze zich op stuk 

bijten en niet door heen komen. 
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Tjeerd is weer in het speelveld. Door goed keepen van de keeper krijgen we 

de bal, die gooit de bal naar Tjeerd, waarna Tjeerd hem door gooit naar 

Yves, die er verder mee naar voren zwemt die stuit daar op 3 verdedigers.  

Samen met Yves is ook Maatje mee naar voren gestormd, aan de linker 

zijkant.  

Maatje kan hierdoor scoren  

Het is nu 4-2 

 
De tegenstander is licht aan geslagen door deze goal, het is nu 4-2 

Kort daarna krijgt Timothy die op links ligt de bal die neemt hem mee naar 

voren, de verdediging reageert en er stormen 2 man op Timothy af. 

Daardoor is de verdediging in het midden iets afgezwakt, Timothy gooit de 

bal naar het midden waar Yves nu ligt, Yves neemt de bal aan en maakt een 

doelpunt. 

De tegenpartij geeft nog steeds partij en ziet een kans schoon en we hebben 

een 5-3 tegen. Ons team loopt als een stoomtrein onder volle stoom. 

Tjeerd krijgt de bal en doet in zijn eentje een aanval op het doel, op dit 

moment is er een 1-2 situatie 1 aanvaller-2 verdedigers. 

Tjeerd doet een aanval precies door het midden van de 2 aanvallers door, je 

kunt zien dat ze even niet weten wie er nou echt gaat verdedigen 

ondertussen stoomt Tjeerd door en maakt het af met een doelpunt in de 

laatste minuut. 

 

 

                                     Keeper 

                                                         Bal 

                                           V                                  Maatje 

                                  V                  V                                         

                                      Yves                

 

                                                                         V              Maatje 

 

                                          

                                            Yves 
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6-3 zal de uiteindelijke eindstand zijn. 

Het team was een echt team, je kunt zien dat ze elkaar geholpen hebben en 

elkaar gesteund hebben. 

Zo heeft iedereen zijn werk gedaan en ook taken overgenomen van de ander 

als die een beetje moe begon te worden. 

Dit is ook te zien  dat bijna iedereen wel eens in de aanval is geweest of 

heeft geholpen daarbij en dat de verdediging als een blok stond. 

Aan het eind van de wedstrijd heeft nog iemand ( wie weet ik niet 

Natasja!!) bij de spelers ingefluisterd daar omdat ze kampioen nu zijn ze de 

coach in het water mogen gooien, dus zit ik daar met een nat pak op de 

foto. 

Dit was het. Ik wens jullie allemaal het beste in de volgende groep van 

aspiranten. Jullie hebben het verdiend. 

 

Philippe Willighagen, Coach pupillen. 
 

 

 

 

 Meer weten over de waterpolo-afdeling??? 
 

www.waterpolohoogeveen.nl 
 

 

 

 

 

                                                           Keeper 

 

 

                                              V                  V 

 

                                        V 

 

                                                             Tjeerd 
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Waterpolo 

Sportstimulering 

2008 
 

Uit onderzoek is gebleken dat ook de Hoogeveense jeugd te weinig beweegt. Bewegen 

is uiteraard goed voor de gezondheid maar wat veel mensen niet weten is dat:  

• je door te sporten meer energie krijgt   

• je je daardoor ook een stuk beter voelt   

• je veel (nieuwe contacten) opdoet  

Sportkennismakingscursussen 

De Stichting Sportstimulering Hoogeveen is in 1987 opgericht als opvolger van de 

Werkgroep Scholier en Sport. De doelstelling van de stichting is 'het bevorderen van 

de sportbeoefening in de ruimste zin van het woord'. De stichting tracht dit doel te 

bereiken door het organiseren van diverse activiteiten. 

In samenwerking met diverse sportverenigingen organiseert Sportstimulering 

Hoogeveen sportkennismakingscursussen. Deze cursussen zijn bedoeld voor de 

leerlingen van groep 5, 6 en 7 van de basisscholen. Zo kunnen ze in vier lessen 

kennismaken met een voor hen 'onbekende' sport.  

De waterpoloafdeling van ZPC bikkel Hoogeveen stelt hiervoor 

ook al enige jaren haar deuren open om ‘onze’ sport ter 

kennismaking aan te bieden aan deze doelgroep. Tenslotte is 

waterpolo natuurlijk een relatief kleine sport en bij velen helaas 

ook onbekend.  

Maar het is natuurlijk ook een ideale combinatie…. Veel kinderen 

vinden zwemmen erg leuk en ook het spelen met een bal. Bij waterpolo zijn deze 

belangrijke ingrediënten samengevoegd, tel daarbij op dat het spelen in teamverband 

gezellig is en de saamhorigheid bevordert en je krijgt een leuke sport die je jarenlang 

kan blijven beoefenen! 

De polocommissie is er dan ook trots op dat wij elk jaar toch steeds weer een redelijk 

grote groep kinderen mogen verwelkomen om kennis te maken met waterpolo. En elk 

jaar zijn er wel een paar bij die het zó leuk blijken te vinden dat zij lid worden van 

onze afdeling. Een paar jaar geleden resulteerde dat zelfs in een heel team en sinds 

dien spelen we dan ook met twee pupillenteams in de competitie. 

Ook dit jaar hopen we natuurlijk dat er weer een aantal kinderen lid willen worden van 

onze afdeling maar bovenal hopen we dat we deze groep weer een aantal leuke 

trainingen aan hebben kunnen bieden en hen een leuke ervaring met onze sport hebben 

kunnen meegeven. 
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Een juiste keus als u comfortabel wilt reizen 
Stephensonstraat 8   Hoogeveen 

Tel:0528-233000 www.lantingreizen.nl 
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Waterpolosters 
gezocht 

 
Voor het waterpoloteam van ZPC Bikkel Hoogeveen zijn wij op 

zoek naar enthousiaste dames! Hou jij van zwemmen en lijkt het je 

leuk om deze veelzijdige sport onder de knie te krijgen? Train dan 

vrijblijvend een keer met ons mee. 

 

 

 
 

Niveau, ervaring of leeftijd maakt niet uit. Het team is drie jaar geleden gestart met 

een mix van jonge en oudere, enigszins ervaren en volledig onervaren meiden en 

dames. We komen uit in de laagste klasse en het plezier in de sport staat voorop. 

Voor informatie kun je contact opnemen met onze secretaris, Bert Folkers  
(tel. 0528-265321 of 06-54283311), kijk eens op onze website: 

www.waterpolohoogeveen.nl of kom gerust eens langs op de training in  

zwembad De Dolfijn: maandag en donderdag van 21.00 tot 22.00 uur. 
 

Uiteraard zijn ook heren en jeugdleden van harte welkom. 
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Waterpolo 

Pupillen A kampioen 

2007-2008 
 

        

Op maandagavond 14 april j.l. heeft de waterpolocommissie haar pupillen-A-team in 

het zonnetje gezet. Omdat dit team dit seizoen kampioen is geworden in hun klasse 

vond de commissie dat zij hiervoor een aandenken in de vorm van een medaille 

verdiend hadden. 

Aan het eind van de training stond er een tafel met medailles klaar én een beker voor 

in de prijzenkast. Twee dametjes uit de pupillentraining van die avond, Jeanine en 

Kimberley, wilden de kampioenen graag de medailles omhangen en de bloemen 

uitdelen. Ook de trainer/ster Philippe en Natasja, en de extra trainers Peter en Geert 

werden niet vergeten. 
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Jeanine en Kimberley staan te popelen om de  Trainer/coach Philippe staat op het punt medailles en de 

bloemen uit te delen     zijn team toe te spreken 

 

 

 
vlnr:Trainster Natasja Haaker, Jasper Folkers, Matthijs de Jonge, Yves Nieman, Tjeerd Wiersma, Bart Schepers, Maatje 

van Broeckhuysen, Timothy Willighagen en trainer/coach Philippe Willighagen 
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Als buschauffeur mee naar NK in Amsterdam  
 

Omdat Lanting Reizen nu ook officieel sponsor is binnen de vereniging werd er 

besloten met deze busmaatschappij uit Hoogeveen naar het NK in Amsterdam te 

reizen.  

Als bestuurslid en werknemer bij Lanting Reizen mocht ik de bus regelen en 

vervolgens ook deze rit uitvoeren. Voor mij een welkome afwisseling in mijn werk. 

 

De dag begon vroeg die zaterdagmorgen van 5 april j.l.. Om 5.45u stond de bus voor 

om stipt om 6.00u naar Amsterdam te vertrekken. 

Als afgevaardigde van de waterpoloafdeling in het bestuur had ik al eens gemeld een 

wedstrijd van de selectie, nu topgroep, mee te willen maken om eens te kijken hoe het 

bij jullie afdeling aan toe gaat. Dit was een mooie kans daartoe. 

 

Tijdens de dag heb ik drie maal een gedeelte van het NK gevolgd. De wedstrijden 

volgen elkaar op in een strak regime. Dat moet ook wel omdat er heel veel slagen 

worden gezwommen en men de lange dag niet nodeloos wil laten uitlopen. Het was 

leuk eens een wedstrijd te bekijken van de andere afdeling binnen onze vereniging. 

 

Er was me ook nog iets opgevallen: zijn er bij de waterpolo bij elke wedstrijd een 

aantal vrijwilligers nodig om de wedstrijdtafel te bezetten plus 1 of 2 scheidsrechters, 

bij  de zwemwedstrijden zijn er nóg meer vrijwilligers nodig om jullie (of jullie 

kinderen) in de gelegenheid te stellen hun favoriete sport te kunnen beoefenen. En 

zo’n dag duurt lang, hoor! Ga er maar aan staan om van 8 uur ’s morgens tot een uur 

of 5 in de middag er telkens weer te zijn voor al die jeugdige sporters.  

Natuurlijk is het geweldig dat de zwemmers zo goed presteren maar eerlijk gezegd 

vind ik een pluim voor al die welwillende vrijwilligers zeker op zijn plaats: 

CHAPEAU ! ! ! Want over het algemeen ben je na zo’n dag in een altijd warm en 

benauwd zwembad behoorlijk ‘gaar’. 

 

Daarom; mocht iemand van de commissies eens jullie of uw assistentie bij iets vragen, 

roep dan niet meteen NEE, want vele handen maken licht werk. Bedenk dat er altijd  

vele anderen voor jullie (kinderen) klaarstaan en dat het voor een vereniging fijn is als 

velen de vereniging, op welke wijze dan ook, willen helpen… 

 

Met een nieuwe leuke ervaring erbij groet ik allen, 

Paula 
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Damesteam Waterpolo  
 

Waarschijnlijk zullen velen van jullie denken: wat heeft dit damesteam met ons 

zwemmen te maken? Maar dit team is naarstig op zoek naar medespeelsters…. 

 

En omdat we uiteindelijk één vereniging zijn is het misschien wel zo logisch om ook 

binnen de eigen gelederen eens te onderzoeken of er wellicht dames, of meiden vanaf 

15/16/17 jaar, zijn die het misschien leuk vinden om te gaan waterpoloën. Niet om 

jullie bij de andere afdeling weg te halen want het is ook goed mogelijk om beide 

sporten te combineren. 

Zwemmen kunnen jullie al en waarschijnlijk ook beter (lees: sneller) dan de 

polodames. En balervaring doe je op tijdens de trainingen en vooral ook tijdens de 

wedstrijden. 

Bovendien staat het spelplezier bij dit team op de voorgrond en toen dit damesteam 

twee jaar geleden begon waren er ook een flink aantal dames bij die met 0 ervaring 

aan deze sport begonnen. En allemaal vinden ze het nog steeds leuk! 

 

Vóór je beslist om je bij dit team aan te sluiten kan je altijd drie trainingen mee komen 

doen om kennis te maken met het waterpoloën en het team te leren kennen. De dames 

variëren in leeftijd van 16 jaar tot ongeveer halverwege de 30, dus er is plaats voor 

elke leeftijd. 

Verder spelen de waterpoloteams in het seizoen dat van eind september tot eind april 

loopt, ongeveer elke week een wedstrijd. Meestal op zaterdag, soms op zondag. En af 

en toe zit er een weekeind tussen waarin niet gespeeld wordt. Het team komt uit in de 

laagste klasse en tot voor kort konden ze meekomen in de middenmoot van de 

competitie. 

 

Lijkt het je ook wat of heb je nog vragen? Neem dan contact op met de trainer Wim 

Stevens (0528-260940) of de teamcaptain Sharon de Groote (0528-274482) of kom 

gewoon een keer naar de training op maandag- en/of donderdagavond van 21.00u-

22.00u. 
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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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