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Kwekker september 2008 
internetsite: www.zpcbikkelhoogeveen.nl 
  
Bestuur 
Voorzitter   Ingrid Schoemaker   220664 
Secretaris   Henny Kroezen    271847 
Penningm./ledenadm. Henk Jager      276188 
Bestuursleden  Peter Houtkanp    372052 
                        Louis van der Wijk   
    Paula Haaker 
                                        Wubbe Jan Tempel 
     
Commissies  
TOP groep 
Contactpersoon;              Gini Knol   
Leden:                             Peter Houtkamp 
                                         
     
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       inleveren kopij voor 24-01-2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trainers  
Selectie    Meryl Tetelepta, Petra, Annely Tempel   
 
Waterpolo    - pupillen  Natasja Haaker/Peter Holtrop/Geert Schepers 
  - aspiranten/Jo19   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:    Geert 
- aspiranten/Jo19                       Lennard 
- 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 2e-3e-4e -kwartaal 2008 en 1e  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 kw  per jaar 118  euro      ( tot 12 jaar ) 
Aspiranten                  37,25 euro per kw  per jaar 149  euro      ( 12 t/m 17 jaar ) 
Zonder wedstrijden    37,25 euro per kw  per jaar 149  euro 
Volwassenen              51,00 euro per kw  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 
 
Dit is alweer de laatste Kwekker van het jaar 2008. Ongelofelijk snel gaat de tijd. 
De afgelopen weken zijn er weer gesprekken geweest over het Bentinckspark en dan met 
name over de invulling van de plekken (wie komt waar) en de tijdsplanning (en wanneer gaat 
er iets gebeuren).  
Wij zullen (ooit) terecht komen aan de overzijde van de Vos van Steenwijklaan (het Noord 
deel van het park). Waarschijnlijk zal er extra parkeergelegenheid komen aan de kant van de 
voormalige Domeinen en zal er een loopbrug over het water gelegd worden waardoor de 
mensen snel bij het bad zullen kunnen komen. 
De gemeente start binnenkort met een onderzoek waarin gekeken wordt in hoeverre het 
haalbaar is om een commerciële partij het zwembad te laten exploiteren. 
Hiervoor wordt een bureau ingeschakeld en ze hopen op die manier enige gegadigden te 
krijgen. 
Met het  zal dan overlegd  worden hoe het zwembad eruit zal komen te zien. 
Dan komen wij natuurlijk in beeld. Voor ons is het zeer van belang hoeveel banen we zullen 
krijgen, hoe breed de perrons zijn, hoe groot de  tribune zal worden en natuurlijk of het een 
25 dan wel 50 meter bad zal worden. Maar er zijn nog veel meer dingen van belang. Wij als 
bestuur zullen de vinger aan de pols houden om zoveel mogelijk bij dit proces betroken te 
blijven.  
Het is volkomen onduidelijk wanneer dit allemaal zal gaan gebeuren. Alles zal afhangen van 
het aanbod van eventuele commerciële parijen. Zolang er nog niets bekend is gebeurt er ook 
(wat dat betreft) weinig. 
Op 22 januari zal er een besluit genomen worden in de Raad, waarna de eerste veranderingen  
in het Bentinckspark gestart zullen worden. 
Dit alles zal zeker in de Hoogeveensche Courant komen te staan. 
Wordt vervolgd! 
 
Het bestuur is momenteel met Martijn Schuring en Frank Maail van SportDrenthe in gesprek 
om te zien waar de knelpunten binnen de vereniging zitten en hoe we die kunnen aanpakken. 
We zijn tot de conclusie gekomen dat als eerste het vrijwilligersbeleid aangepakt zal worden. 
We komen altijd structureel mensen tekort: voor commissies, aan het bad, in het bestuur etc.  
etc. 
Zij zijn beiden actief in heel Drenthe en kennen dus meer verenigingen die dit probleem 
hebben en weten ook hoe anderen dit hebben aangepakt. 
Het plan zal op onze vereniging toegesneden zijn, wij geven de input, zij werken het samen 
met ons  uit. Na 2 bijeenkomsten is het voor ons wel duidelijk dat dit een zeer zinvolle 
samenwerking zal kunnen zijn. 
 
Rest mij niets anders om iedereen hele fijne feestdagen en een 

 
 
 
toe te wensen!!     
Ingrid Schoemaker 
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Clubkampioenschappen 
 
Op vrijdagavond 12 december hadden we onze 
sprintkampioenschappen. Deze wedstrijd was deze keer niet enkel 
van recreatief, maar ook voor waterpolo. Het was voor het eerst in 
hele lange tijd, dat er een kleine groep waterpoloërs meededen. 
Wij hopen, dat bij onze volgende kampioenschappen, in de maand juni, dit  een 
vervolg zal krijgen en dat nog meer poloërs zich zullen aanmelden, want we zijn 
uiteindelijk toch één vereniging. 
 
Jammer, dat enkele zwemmers zonder afzegging zijn weggebleven. We hadden voor 
hen ook een aandenken gekocht en het programma voor hen gemaakt. 
 
De sfeer was grandioos, vooral wanneer onze aller jongste jeugd moest zwemmen. Het 
is elke keer weer een feest om te zien dat er nog zoveel aankomend jong talent komt 
zwemmen. En ook al ben je geen talent, dan nog is het fijn, dat je komt zwemmen, 
want zwemmen is een gezonde sport. 
 
Ook fijn dat onze G afdeling in dit geheel past. Het is goed om te zien  dat ook die 
jongelui deel kunnen uitmaken van onze vereniging. Ook leuk , dat de waterpoloërs zo 
goed kunnen meekomen en zelfs kunnen winnen. 
 
We willen iedereen heel hartelijk feliciteren met de behaalde successen. Niet enkel de 
winnaars, maar allemaal die hebben gezwommen . Iedereen heeft uiteindelijk 
geweldig zijn best gedaan. De uitslagen zijn te lezen op de site, onder het kopje 
uitslagen zwemmen en dan recreatief. 
 
Ook willen wij de vrijwilligers bedanken, want zonder hun inzet was het onmogelijk 
om zo’n wedstrijd te houden. 
 
Met  een aandenken ging elke zwemmer   , naar wij hopen, tevreden naar huis. 
 
Namens de commissie 
Henny Kroezen 
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Goede resultaten van de minioren van ZPC Bikkel Hoogeveen in de laatste 
maand. 
 
In de laatste maanden hebben de minioren goede tijdsverbeteringen laten zien in 
diverse wedstrijden. Allereerst tijdens Swimkick op 29 november. In deze wedstrijd 
mochten de jongste minioren starten op de 25 meter vlinderslag en de 50 meter vrije 
slag. Op de 25 vlinder lieten Bas Kost, Marnix Annema en Marieke Hup zien dat ze 
deze slag al aardig onder de knie te hebben met mooie tijden. Op de 50 vrij verbeterde 
Junior de Bruin zijn tijd met maar liefst 9 seconden. De grote verassing bij deze 
leeftijd was toch wel Niels Hoogeveen, die deze afstand voor het eerst zwom en 
meteen een heel mooie 55.36 neerzette. Bij de meisjes zette Jose Emmink haar pr weer 
2 seconden scherper op de 50 meter vrije slag. Tot slot lieten Marieke, Junior, Jose en 
Niels zien de schoolslag al goed onder de knie te hebben door een prachtige 2e plaats 
te halen bij de estafette. 
Tijdens de miniorenwedstrijd in Dedemsvaart op 6 december zwommen de oudere 
zwemmers van ZPC Bikkel Hoogeveen. Esra Hoogeveen, Noor Uiterwijk-Winkel en 
Romy Kruizinga waren goed op dreef en zwommen prachtige pr’s op zowel de 100 
schoolslag als de 50 vrije slag. Gauke Eilander en Jan Hup mochten voor het eerst de 
200 wisselslag zwemmen. Deze zwommen ze allebei keurig en Gauke Eilander 
leverde het meteen een eerste plaats op met een tijd van 3:14.16. Marley Eiromkui liet 
van zich spreken door een mooie tijdsverbetering op de 100 wisselslag en tot slot 
werden we nog getrakteerd op pr’s van Marco Wams en Lisa van der Weide op de 200 
vrije slag. Beide zwemmers  laten dit seizoen een hele goede progressie zien.  
Op zondag 7 december kwamen twee zwemmers van ZPC Bikkel Hoogeveen in aktie 
tijdens de afscheidswedstrijd van Pieter van den Hoogenband in de Tongelreep in 
Eindhoven. Revecka Reiber en Gauke Eilander lieten zien dat zij ook nationaal 
meetellen. Zowel Revecka met 1:39.17 als Gauke met 1:27.49 behaalden goede 
resultaten in dit  50 meter bad tijdens de Pietercup.  
Tot slot de Speedowedstrijd in Hoogeveen op 13 december. Ook hier zwommen de 
minioren maar dit keer aangevuld met de junioren 1 en 2. De meest in het oog 
springende prestatie kwam op naam van Chris Bolding. Hij zwom naar een heel mooie 
2:26.59 op de 200 rugslag. Hij verbeterde zich hiermee fors en zwom ook meteen een 
NJK limiet. Daarnaast zwommen ook Edwin Bolt, Derk Jan Knol en Thijs Oost 
nieuwe pr’s. Al zitten zij nog ver van deze toptijd af. Bij de meisjes op deze afstand 
zwom Dieudonnee Houtkamp een prachtig pr. Zij had al een NJK limiet op deze 
afstand en met haar 2:41.10 zwom zij naar een eerste plaats. Op deze afstand vielen 
ook Sharonne Urbanus en Lisanne Engberts op. Zij zwommen deze afstand voor de 
eerste keer en lieten meteen goede prestaties zien. Op de 200 vrije slag voor de meisjes 
minioren 5 lieten met name Revecka Reiber en Coqo Hendriks met een resp. derde en 
vierde plaats én prachtige tijden, zien deze langere afstand al goed aan te kunnen. Met 
deze laatste wedstrijd van 2008 maken zij zich op voor de 
Winterkringkampioenschappen in januari 2009. 
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Van de waterpolocommissie 

 

         

 
De tijd gaat snel en nog even dan is het weer Kerst. Op het moment van schrijven 
hebben een aantal teams hun laatste wedstrijd in de eerste helft van dit seizoen al weer 
achter de rug. De aspiranten, de heren en  het herenjeugdteam gaan nog even door. Het 
laatste team zelfs nog tot 20 december en in het nieuwe jaar zijn zij op 4 januari weer 
de eersten die een wedstrijd mogen spelen.  
Hoewel de resultaten in het algemeen misschien niet altijd optimaal zijn kunnen we 
wel bij alle teams zien dat er progressie in zit. Met het doorzettingsvermogen zit het 
bij de Hoogeveners dus wel goed. Houd dit vol en de resultaten zullen ook volgen. Dit 
was op zaterdag 6 december ook goed te merken. Zie elders voor een kort 
wedstrijdimpressie. 
Dan volgen er op vrijdag 12 december de clubkampioenschappen. Leuk dat nu ook de 
poloafdeling bij dit initiatief betrokken wordt. Er zijn ongeveer 8-10 spelers van de 
poloafdeling die hier ook aan meedoen.  

Op vrijdag 19 december volgt dan het Water Fun Parcours voor alle 
jeugdleden (tot 12 jaar) van onze vereniging. De organisatie ligt in handen van Margot 
Eiromkui en dit wordt i.s.m. de afdelingen en het zwembad gedaan. Uit berichten van 
andere verenigingen schijnt dit een superleuk spektakel te zijn. Een verslag hiervan zal 
ongetwijfeld volgen. 
 
Dan rest mij nog namens de polocommissie een ieder een heel fijne kerst toe te 
wensen en een gezond en zeer sportief 2009… 

 
 
 
Namens de polocommissie, 
Paula 
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Waterpolo 
Kennismaken met … 

 

     

Ook mij werd gevraagd om een korte introductie over mijzelf te schrijven. 

 

Mijn naam is Natasja Haaker. Ik doe de opleiding Optiek en dit is mijn laatste jaar. Dit 
laatste jaar loop ik stage bij de Bril Uniek in Hoogeveen, die ook een sponsor is van de 
waterpolo. Na dit jaar ga ik nog 4 jaar doorstuderen in Utrecht voor Optometrie.  

 

Zelf waterpolo ik al vanaf mijn 9de. Ik heb de eerste 5 jaar in Bilthoven waterpolo 
gespeeld en ben toen verhuisd naar Hoogeveen. Natuurlijk wilde ik hier in Hoogeveen 
ook weer waterpoloën en ben ik bij deze club gekomen. Ik ben nu zelf ander half 
seizoen gestopt met wetstrijden spelen en trainen, maar vind training geven nog steeds 
ontzettend leuk om te doen.  

 

Elke maandagavond geef ik de waterpolo pupillen training samen met de coaches 
Peter Holtrop en Geert Schepers en de (assistent) trainers Klaas de Grootte, Jan 
Schepers, Bart Luppes en Jeroen van dongen. Wij verzorgen met zijn allen de 
trainingen op de maandagavond en de donderdagavond.  

 

Op dit moment hebben we een grote groep pupillen die in aantal nog steeds blijft 
groeien. Ik ben 5 jaar geleden begonnen met het helpen bij de trainingen en 2 jaar 
geleden heb ik de trainingen over genomen van Hetty Luppes. Ik vind het na 5 jaar 
nog steeds erg leuk om de training voor te bereiden en natuurlijk om training te geven.  

 

Groetjes Natasja Haaker 

Natasja Haaker 
Trainster pupillenteams 
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Waterpolo 
Wedstrijdverslagen 

 
 
Op zaterdag 6 december werden er in De Dolfijn een drie-tal waterpolowedstrijden 
gespeeld. 
Als eerste speelden de aspiranten tegen de aspiranten van De Plons uit Coevorden. 
De tegenstander van de aspiranten kwam al binnen met het idee even een geweldige 
pot te gaan winnen. Dit viel vies tegen want onze aspiranten gaven goede tegenstand. 
De grote cijfers bleven uit! Chapeau, goed gedaan! 
Ook de herenjeugd moest een stevige pot spelen. De Spatters uit Beilen kwamen, 
mede door zeer goed keeperswerk van Bart, niet echt aan de bak en ‘onze’ jongens 
lieten zich niet uit het veld slaan. Robin opende voor Hoogeveen de score op een 
moment dat een schot op doel niet meer verwacht werd. Deze linke stuiterbal schoot 
zomaar pardoes langs de keeper (1-1). Later in de wedstrijd wist ook keeper Bart de 
tegenpartij te verrassen met een schot over de hele lengte van het bad. Met een beetje 
hulp van een Spatter zeilde ook deze bal langs een verbaasde keeper (2-2). Toen Wim 
halverwege de wedstrijd ook nog als coach aansloot hadden ze aan een paar kleine 
aanwijzingen genoeg en konden uiteindelijk winst uit deze zeer zware wedstrijd slepen 
(3-2). Prima gedaan jongens en laat je niet door sommige spelers uitdagen. 
Superspannend en een klasse wedstrijd!! 
Als laatste waren de dames aan zet tegen De Walvisch uit Groningen. Hoewel het er 
eerst naar uitzag dat alleen de Groningse dames konden scoren lieten de Hogeveense 
dames ook plotseling zien schotkracht te bezitten. Ook onze dames weten van geen 
opgeven en door goed samenspel en opletten wisten ook zij het doel van de tegenpartij 
te vinden. Eindstand: 7 -13 in het voordeel van De Walvisch uit het Groningse. 
 
 
Na de eerste stroom aan wedstrijdverslagen is het helaas wat stil geworden 
hieromtrent. Wellicht biedt het nieuwe jaar, nieuwe kansen en staan er in het volgende 
Kwekkertje weer wat wedstrijdverslagen te lezen. 
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Waterpolo 
Vrijwilligers 

Zoals iedereen wel weet kan een vereniging niet zonder 
vrijwilligers.  

Ook onze waterpoloafdeling heeft, evenals de overige 
afdelingen binnen ZPC bikkel Hoogeveen, zo’n groep leden en 
niet-leden die zich in meer of mindere mate inzetten voor de 
waterpoloafdeling. Deze mensen maken het mogelijk dat jullie, 
de spelers/sters jullie favoriete sport kunnen uitoefenen.  

 
Het bestuur vond het dan ook wenselijk om al deze mensen eens in het zonnetje te 
zetten en hen te bedanken voor het vele werk dat door hen verzet wordt.  
Zij zijn vooral actief als commissie-leden, trainers/ster, w-ers, scheidsrechters, 
redakteur van het Kwekkertje, etc. etc.. Daarnaast worden er nog meer activiteiten 
door hen verzorgd en voorkomende klussen geklaard. Kortom het zijn vaak 
duizenpoten binnen de vereniging. 

 
 
Een dezer dagen hebben zij als blijk van waardering namens de vereniging 
een heerlijke banketletter gekregen. 
 

 
 

 

Waterpolo 
Onze sponsors 

De polocommissie wil haar sponsors bedanken voor de extra mogelijkheid die zij ons 
het afgelopen jaar hebben geboden om onze sport te kunnen uitoefenen. 

       

Wij wensen hen, zakelijk maar zeker ook privé, een voorspoedig en bovenal een 
gezond 2009. 
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           JARIGEN IN  JANUARI 
 
                         

Corien Dijkstra 1 
Eline Förch 3 
Adri Knol 3 
Charlotte Smit 3 
Ingrid Schoemaker 4 
Ronnie Smilde 5 
Lisa Van der Weide 5 
Lisanne Engberts 6 
Huub Koops 8 
Peter Duinkerken 9 
Nienke Van Eck 9 
Korrie Van Eck 10 
Maaike Kuipers 13 
André Krikken 15 
Desiree Van der Wijk 18 
Joke De Jonge 27 
André Baart 28 
Simone Hup 29 

 
 

          
JARIGEN IN  FRBRUARI 
Rochelle  Kirindongo 1 
Gabrielle Post 2 
Nienke Eilander 2 
Marc Keuning 4 
Sven  Van Cooten 5 
Niels Koster 6 
Helena Bruining 7 
Jeroen Van Dongen 11 
Dorien Westert 13 
Maaike Lunenborg 14 
Danielle Middel 15 
Anja  Van der Neut 16 
Victor Nederman 17 
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Christiaan Post 17 
Gert Vogelzang 17 
Ina Doldersum 19 
Marinda Beugelink 22 
Louis Flothuis 22 
Marian Brouwer 24 
Sasza Bryza 24 
 
NIEUWE LEDEN 
Jan Jaap   Schonewille recreatief 
Cherell  Groes Recreatief 
Marlo Ter Wijlen Polo 
Nico  Eshuis Polo 
Jacco  Bosman Recreatief 
Gabriëla  Van der Wilt Recreatief 
  HEEL VEEL PLEZIER BIJ ZPC BIKKEL HOOGEVEEN 
 
 
OPZEGGINGEN: 
Annelies Van der Sleen 
Mark  Fictorie 
Sanne De Vries 
Annemiek  Luppes 
Viola Van Houwelingen 
Frank  Gelmers 
Naomi  Boer 
Sterre  Kroesbergen 
Daan  Kats 
Marjolein  Eleveld 
Kim  Meijer 
HET   GAAT   JULLIE    ALLEN    GOED 
 
 
 
 
 
                               
 
 
 
 
 



 15

            
 
 
ZPC Bikkel Hoogeveen is een grote vereniging met veel enthousiaste wedstrijdzwemmers en 
waterpoloërs. Er wordt door de vereniging in competitieverband gezwommen in de landelijke 
Hoofdklasse en in het district Drenthe in de D1- en D3-competitie. De leeftijd van de 
wedstrijdzwemmers varieert van 6 tot 26 jaar. De waterpolo heeft meerdere teams  die in het district 
uitkomen: pupillen, aspiranten, herenjeugd, heren  en dames. 
 
 
Door het vertrek van één van onze trainers zijn wij op zoek naar één of meerdere enthousiaste 
trainers (m/v) voor de zwemselectie. Het trainersdiploma A/B of A is een pré, maar niet 
noodzakelijk. De trainersopleiding kan gevolgd worden op kosten van de vereniging. Trainingen 
worden elke avond gegeven van 17.30 tot 19.00 uur en op vrijdag van 17.30 tot 19.45 uur. De 
trainingsuren worden in overleg vastgesteld. 
 
Wij zoeken een zwemtrainer, die: 
- enthousiast training geeft aan de zwemmers  
- optreedt als trainer/coach bij diverse wedstrijden 
- goed kan samenwerken met de overige trainers en diverse commissies 
- beschikt over goede communicatieve vaardigheden 
 
Wij bieden: 
- een gemotiveerde groep zwemmers 
- enthousiaste collega-trainers 
- een vergoeding voor het geven van trainingen 
- reiskosten naar de wedstrijden (als je zelf moet rijden) 
- prima opleidingsmogelijkheden 
 
Tevens zoeken wij voor de waterpolo- afdeling een trainer. 
Een trainersdiploma is een pre, maar niet noodzakelijk. De trainersopleiding kan gevolgd worden op 
kosten van de vereniging. 
De trainingen zijn op de maandagavond van 19.00 tot 22.00 uur en de donderdag van 19.30 tot 
22.00 uur. De trainingsuren zullen in overleg worden vastgesteld. 
 
Ook voor de waterpolo zoeken wij een trainer die: 
- enthousiast training geeft aan de waterpoloërs 
- optreedt als trainer/coach bij diverse wedstrijden 
- goed kan samenwerken met de overige trainers/coaches en de waterpolo commissie 
- beschikt over goede communicatieve vaardigheden 
 
Wij bieden: 
-gemotiveerde waterpolo spelers 
-enthousiaste collega-trainers 
-een vergoeding voor het geven van trainingen 
-reiskosten naar de wedstrijden (als je zelf moet rijden) 
- prima opleidingsmogelijkheden 
 
Kijk voor meer informatie op onze website: www.zpcbikkelhoogeveen.nl 
 
Mocht u door deze advertentie geïnteresseerd zijn, of u heeft vragen, neem dan contact op met: 
Ingrid Schoemaker, voorzitter ZPC Bikkel Hoogeveen 
Tel.: 0528-220664 of e-mail: jannes.schoemaker@home.nl    
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                                                                                    Een juiste keus als u comfortabel wilt reizen 
                                                     Stephensonstraat 8   Hoogeveen 

                                                                     Tel:0528-233000 www.lantingreizen.nl 
 
Hoofdstraat 203 7902 EH Hoogeveen 

Telefoon 0528 - 26 32 63 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sun-ID 
Schutstraat 189 2/3 
7907 CE  Hoogeveen 
 
Reserveren of meer weten? 
info@sun-id.nl 
tel.: 0528-233101 
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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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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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