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Kwekker januari 2009 

 

 

internetsite: www.zpcbikkelhoogeveen.nl 
  

Bestuur 
Voorzitter   Ingrid Schoemaker    220664 

Secretaris   Henny Kroezen    271847 

Penningm./ledenadm. Henk Jager      276188 

Bestuursleden  Peter Houtkamp    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 / 06 54 283 311 

    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/ 06 29 334 361 

    e-mail:  h.kroezen@versatel.nl 
    Trudie van Elderen    277692 

    Anja van der Neut    278228 

    Louis van der Wijk    278931 

    Klaas Kikkert     06 41 801 301 

    Ineke Urbanus 

    Margot Eiromkui 

    Simone Hup 

    Piet van Asperen 
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Redactie Kwekker:   

Vacant        kwekker@zpcbikkelhoogeveen.nl  

Redactie Website: 
Louis van der Wijk      l.vanderwijk@zpcbikkelhoogeveen.nl 

Robin van Dienst      r.vandienst@zpcbikkelhoogeveen.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Trainers:  

Selectie:    Meryl Tetelepta, Petra van Achteren, 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 
Waterpolo 
- 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 per kwartaal, per jaar !118,- 

Rec. Wedstrijdzw.:  !32,00 per kwartaal, per jaar met kleding toeslag  !128,- 

Voorselectie:   !39,75 per kwartaal, per jaar met kleding toeslag  !159,- 

Selectie:   !51,50 per kwartaal, per jaar met kleding toeslag  !206,- 

Speedo:   !51,50 per kwartaal, per jaar met kleding toeslag  !206,- 

Topgroep:   !63,25 per kwartaal, per jaar met kleding toeslag  !253,- 

 

Waterpolo  
Pupillen:   !29,50 per kwartaal, per jaar !118,-  (tot 12 jaar) 

Aspiranten:   !37,25 per kwartaal, per jaar !149,-  (12 t/m 17 jaar) 

Zonder wedstrijden:  !37,25 per kwartaal, per jaar !149,-  

Volwassenen:  !51,00 per kwartaal, per jaar !204,-   

 
Kleding toeslag:  !10,- per jaar  

Iedereen betaald ook het startnummer 

Eerste 2 leden betalen volledig bedrag de volgende half geld. 
Acceptgiro toeslag !1,25 per kaart 

 

Bank rekening:  ZPC    Rabobank Hoogeveen 329082671 

 

Opzegging lidmaatschap uitsluitend schriftelijk of per mail naar H. Jager De Rietgans 25 

7905 GN Hoogeveen e-mail: 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 
 
Eigenlijk  is er bestuurlijk niet al te veel te melden. Er wordt over het Benticnkspark nog altijd 

druk overlegd. Duidelijk is wel dat er  voor ons voor 2013 waarschijnlijk niet veel verandert. 

Eerst moet er duidelijkheid komen wat de gemeente nu wil, privatiseren of in eigen beheer 

houden. Zodra dat helder is kunnen we aanschuiven om mee te praten.  

 

De redactie heeft te kennen gegeven het Kwekkertje niet langer te kunnen maken, Phillipe 

heeft het te druk. Dit wist hij nog niet toen hij zich voor de zomervakantie spontaan 

aanmeldde, wij zijn dan ook weer op zoek naar een nieuwe redactie! Zie verderop in ons 

blad. 

 

Ook zijn we  druk bezig om de veranderingen in het trainersbestand op te vangen. Annely 

gaat stage lopen op Curaçao en Petra is straks klaar met haar opleiding en zal naar 

Rotterdam verhuizen. Heel jammer voor ons natuurlijk, maar begrijpelijk voor haar. Vandaar 

onze advertentie voor nieuwe trainers. Die melden zich helaas nog niet bij ons aan, dus de 

zwemcommissie is heel druk bezig dit intern op te lossen. 

 

Weet je iemand die best wel zou willen helpen bij trainingen? neem contact op met Margot 
Eiromkui!! Dit geldt natuurlijk ook voor  de waterpolo, ook daar is hulp meer dan welkom!!! 
 
Het jaar 2008 wordt afgesloten met de jaarvergadering, zoals het nu lijkt wordt dat de 3e 
week in  APRIL,  zet het alvast in de agenda!!   
 
Meer informatie volgt. 

 

Misschien is er in het volgende Kwekkertje wat meer nieuws, voor deze maand laat ik het 

hierbij. 

 

Ingrid Schoemaker 
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Gezocht: Nieuwe trainers 
 
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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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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10-11 januari: Winterkringkampioenschappen in Assen en Emmen  
 

De groep deelnemende  Hoogeveeners was weer heel groot dit weekend. Naast alle toppers 

zwommen veel selectieleden hun afstanden. Zaterdag werd er en Assen gezwommen. 

Er werd gestart met de 100m rug voor de jongsten. Revecka Reiber  werd knap 1e, ze verbeterde 

zich met ruim 4,5 sec. Anne van Asperen haalde de ondankbare 4e plek met een nieuw pr: 1.28.93.  

Esra Hoogeveen haalde er een enorme hap vanaf, ze was ingeschreven met 1.45.76, ze finishte in 

1.29.51!!! Ook Noor Uiterwijkwinkel heeft na dit weekend een nieuwe toptijd: 1.40.95. 

Coqo Hendriks verbeterde zich ook tot 1.32.65, maar volgens de jury ging het keerpunt niet 

helemaal goed. 

Na de meiden waren de jongens op deze afstand aan de beurt, Gauke Eilander  werd 1e en hij 

verbeterde zich nipt tot 1.22.94. Voor Louis Flothuis  bleef de klok staan op 1.41.55. maar liefst 7,5 sec 

eraf! 

Op de 100m school verbeterde Marley Eiromkui zich met bijna 2 sec tot 1.38.84. Dieudonnée 
Houtkamp  werd hier 3e. Achter Ardi Knol (hij werd 1e) haalde Marco Wams op deze afstand een 

mooie bronzen plak en hij verbeterde zich ook nog eens met bijna 3 sec!  Hierna was de 100m rug 

voor de wat oudere zwemmers aan de beurt. Achter het geweld van de topgroep  verbeterde 

Daniëlle Kruizinga zich met 1.3 sec tot 1.19.92, Mireille van Burken snoepte er ook 2,3 sec af: 1.21.45 

en ook Desirée van der Wijk dook onder haar snelste tijd, ze klokte 1.24.36. Maaike Hup  kon zich niet 

verbeteren, maar zij was tijdens de gymles van vrijdag uit de ringen gevallen en kreeg gaandeweg 

de wedstrijd meer en meer last van haar schouder. 

Ook Edwin Bolt mocht op deze afstand starten, helaas kon zijn keerpunt ook geen genade vinden in 

de ogen van de jury. 

De favoriete slag van Sandra van der Wijk is de schoolslag, op de 100m werd ze 6e. Bij de jongens 

waren er medailles voor Peter Paul Houtkamp (met overmacht 1e) en Ricardo Bolt (zilver). 

Bij de zware 100m vlinder waren de 1e 6 plaatsen voor Hoogeveense zwemmers: Mariët Koster 1e, 
Charlotte Mol 2e en Rochelle Kirindongo 3e. Niels Koster werd bij de heren op dit onderdeel 1e , 
Sander Hoogeveen  7e, helaas waren Niels van Eck en Erik Nederman te vroeg weg. 

Na de pauze mochten de jongsten weer aan de bak, ditmaal met de 100m schoolslag. 

Revecka haalde haar 2e medaille van die dag, ditmaal een zilveren, weer met een nieuw 

pr:1.36.13,  

4 sec verbeterd! Ook Coqo  verbeterde zich: 1.46., net als Anne (1.50.66) en Romy Kruizinga 

(1.51.68). 

Marije Slot wilde zo graag eindelijk zwemmen dat ze van de zenuwen veel te vroeg van het 

startblok ging, jammer genoeg dus geen tijd voor haar. 

Ook voor Gauke zijn 2e medaille, ook voor hem zilver. Dieudonée was een klasse apart op de 100m 

rug, maar ook Sharonne Urbanus zwom naar een prima tijd 1.23.86, een verbetering met meer dan 4 

sec!  Ardi haalde zijn 2e gouden plak van die dag, na de school nu de rug! De oudere zwemmers 

moesten de 100m school overbruggen. Beau Rijpers werd 1e.  Voor Daniëlle K. een lichte 

verbetering 1.29.26, Jakonien Koster haalde er een hap vanaf, ruim 3 sec : 1.29.39, Mireille deed het 

met 0,28 weer sneller: 1.32.10, Zoë Hendriks haalde er 2,2 sec af: 1.32.24.Chris Bolding werd opnieuw 

2e  en Jeroen Lorius  verbeterde tot 1.31.61, wat na zijn longontsteking een knappe prestatie is! Op 

de 100m rug heerste Daniëlle Middel, Tasia Rodink en Nienke Eilander konden zich net niet 

verbeteren. Ook Peter Paul  was een klasse apart ( geweldig die 4,5 sec verbetering!). De 100m vrije 

slag dames was weer een Hoogeveense aangelegenheid met Mariët , Charlotte en Rochelle op het 

podium. Wendy van der Iest werd de 6e in de Bikkel- rij. Het laatste nummer werd gewonnen door 

Niels van Eck, Niels Koster werd 2e. Voor Harjan Kooiker was deze afstand zijn enige start, hij kon zich 

niet verbeteren. 

Zondag verhuisde het hele circus naar Emmen, voor het publiek was er jammer genoeg erg weinig 

plek. 

Er werd begonnen met de 100m vrije slag, nu was er een bronzen medaille voor Revecka in 1.1743. 

Verbeteringen voor Coqo (1.18.57) en Esra (1.22.39). Een mooie 1.15.42 (bijna 3 sec sneller) leverde 

Gauke de 2e plaats op. Op de 100m vlinder verpletterde  Dieudonée haar tijd, van 1.22.31 naar 

1.17.07, zij werd natuurlijk 1e! Ardi bleef niet achter en haalde de finish in een zilveren tijd van 1.25.81, 

ruim 5 sec sneller. 

Achter Jakonien (1e)  en Beau (2e) viel Daniëlle K. op de 100m vrij maar net buiten het podium, wel 

weer een verbetering voor haar : 1.05.53. Ook voor Desirée een klein pr: 1.15.65, maar elke 

verbetering telt! 
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Mireille was te gretig en dus te vroeg weg. Chris verbeterde zich heel goed tot 1.00.97 en haalde 

weer zilver, Derk-Jan Knol werd 6e in 1.06.54.Voor Marco Kloeze was er ook een nieuw pr: 1.08.43. 

Daniëlle Middel werd 2e op de 100m vlinder, Nienke Eilander viel net buiten het podium. Peter Paul 
haalde op dezelfde afstand zijn 3e gouden plak. Op de 100m rug dames weer veel Hoogeveense 

zwemmers in de snelste serie en een Hoogeveens podium met Mariët, Mariëlle ter Stege en 
Charlotte. Nienke van Eck zwom hier een pr: 1.09.82, het leverde de ondankbare 4e plek op. 

Niels Koster werd natuurlijk 1e, met als 2e Niels van Eck , met een pr: 1.02.74. Ook een verbetering 

voor Rico Ramaker, 1.08.38 was ruim 1 sec sneller. 

De meisjes zwommen vervolgens de 50m vlinder, Coqo werd 2e in 39.88. Esra liet de klok stoppen op 

42.90. Goud en een pr (39.25) was er voor Gauke  op hetzelfde onderdeel. 

Dieudonée haalde goud op de 100m vrij. Sharonne zwom naar 1.18.35, weer een mooie 

verbetering! 

Bij de jongens was er goud voor Ardi. Op de 100m vlinder was er een  Hoogeveens podium 

Jakonien, Beau en Zoë mochten hun medailles komen halen. Chris verbeterde zich op dezelfde 

afstand met bijna 5 sec maar kon  niet het podium halen.  Daniëlle M. haalde goud op de 100m vrij 

net als Peter Paul bij de jongens. Voor Niels Schoemaker en Ricardo was dit weekend  het doel 

onder de minuut te zwemmen. Na een spannende race waar Ricardo steeds op kop lag tikte Niels 

uiteindelijk aan in 59.41, voor Ricardo stopte de klok op 59.99 sec. De dames en heren sloten het 

weekend af met de 100m school, goud voor Nienke van  E., Mariëlle 2e en Wendy 3e. Bij de heren 

ook een afsluiting in stijl:  Goud voor Niels van E, Sander 2e en werkelijk heel spannend Rico 3e! 
Al met al gingen er 57 medailles mee naar huis en vele nieuwe toptijden. Alle tijden en uitslagen zijn 

terug te vinden op onze site. 

 

                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Een juiste keus als u comfortabel wilt reizen 
Stephensonstraat 8   Hoogeveen 

Tel:0528-233000 www.lantingreizen.nl 
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Nieuwe redactie gezocht 
 
Helaas lukt het de nieuwe redactie niet om op tijd de kopij te verwerken en de Kwekkertjes 

uit te printen. 

Dus zoeken wij iemand die  

1. Handig is met de computer 

2. Tijd heeft om de printer te laten draaien 

 

Ongeveer 1x per maand-6 weken komt de kopij digitaal binnen. 

Die moet met de advertenties verwerkt worden tot een leuke, leesbare Kwekker. 

Er moeten vervolgens 100 boekjes uitgedraaid worden.  

Voor verdere verwerking wordt gezorgd. 

Soms moeten er wedstrijdprogramma’s of enkele flyers uitgedraaid worden. 

 

Deze Kwekker wordt gemaakt door Robin, maar dat is EENMALIG!!!! 

 

Lijkt je dit leuk of ken je iemand die het wel zou willen doen: 

 

Contact:  Ingrid Schoemaker T. 0528-220664 @. i.schoemaker@zpcbikkelhoogeveen.nl  
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      Hoofdstraat 203 7902 EH Hoogeveen 

      Telefoon 0528 - 26 32 63 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sun-ID 
Schutstraat 189 2/3 

7907 CE  Hoogeveen 
 
Reserveren of meer weten? 

info@sun-id.nl 
tel.: 0528-233101 
 



 15

 



 16

Winterkringwedstrijd in Hoogeveen 
 

Voor velen was dit weer de eerste wedstrijd in het nieuwe jaar. Voor ZPC Bikkel Hoogeveen 

deed maar een klein groepje mee, velen gingen naar Assen en Emmen. 

Mark Boers, Djamilla Eleveld, André Krikken, Jannet Meijer,  Kevin Mulder, Thijs Oost, Chantal 

den Outer, Ewoud Pol, Allisson Schulte en Maaike Vermeer kwamen voor ZPC Bikkel 

Hoogeveen in actie. 

Op de 100m vrij konden Janet en Djamilla  hun toptijd helaas niet verbeteren. Maaike  

haalde maar liefst 2.8 sec van haar tijd af en heeft nu 1.33.77 staan. Kevin haalde op 

dezelfde afstand een prachtige zilveren plak en zwom er ruim 2,5 sec vanaf: 1.12.47! 

Chantal moest op voor de zware 100m vlinder, zij verbeterde zich net niet. Op dezelfde 

afstand werd  

André keurig 1e met een ruime voorsprong op nummer 2. Daarna was Allison aan de beurt, 

zij moest 100m vrije slag zwemmen, jammer genoeg kon ze zich niet verbeteren. Thijs kon 

dat op dezelfde afstand wel,  en hoe! Hij haalde er maar liefst 7.3 sec vanaf en werd 

hiermee 5e. Kevin moest ook geloven aan de 100m vlinder, hij verbeterde zich tot 1.38.78 

en haalde hiermee zijn 2e zilveren medaille! Chantal viel op deze zware afstand net buiten 

het podium. Vierde worden is nooit leuk.  

De 2e afstand voor André was de 100m vrij , hierop werd hij 3e , Ewoud kwam alleen op 

deze afstand in actie en werd 5e. Ook Mark mocht deze slag  zwemmen, hij haalde de 8e 
plek. 

De kop is eraf, 17 januari  weer de competitie. 
 

 

 

                                     

 

 

Automaterialen de Jager B.V. 
Schutstraat 30 

7901 EC Hoogeveen 

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

F. 0528-231534 
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Zware wedstrijd D3 zwemmers 
   

Het is zaterdag 17-01-2009 en we zijn in Borger. 

De heren zwemmen in hun estafetterace naar een 3e  plek met een tijd van 2.32.04. 

De jongste meisjes 6-9 jaar, Eline, Fenny, Fleur en Alinda zwemmen voor het eerst de 25m. 

vlinderslag, maar dat is toch nog wel een beetje moeilijk voor hen. 

Alleen met Fleur gaat het goed terwijl de andere meisjes allemaal gediskwalificeerd 

worden omdat zij hun armen niet over het water naar voren brengen.  

Wel hebben ze natuurlijk een tijd neergezet; Fleur 0.33.25 , Eline 0.34.54 , Alinda 0.35.07 en 

Fenny 0.39.59 . 

Dan is het de beurt aan de Meisjes jun.1 op de 50m. schoolslag en Thalea heeft haar tijd 

verbeterd van 0.59.65 naar 0.57.12 maar werd ook gediskwalificeerd  wegens een verkeerd 

keerpunt. 

Anne zwemt in haar serie naar de eerste plaats en in de andere serie is het Lisa die als 

eerste aantikt en Rian derde. Alle drie hebben zij hun tijd verbeterd, Lisa van 0.48.42 naar 

0.47.32 , Anne 0.51.70 - 0.49.63 en  Rian 0.51.10 - 0.50.38 . 

De 50 m. schoolslag voor Jongens Min. 6 en later wordt gezwommen door Youri, Willem-Jan 

en Hugo maar Willem-Jan is de enige die een pr zwemt nl. van 1.05.37 - 1.02.20 . 

Demi komt uit op de 50 m. vlinderslag voor Jun. 3 en dat gaat niet helemaal lekker en 

eindigt in een tijd van 0.53.99 

Erik doet het beter en zorgt voor de eerste plaats , 0.35.84, in de categorie Jongens 50 m. 

vlinder Jun. 2 en Rodney heeft een tijd van 1.04.89. 

Bij de meisjes 50 m. rugslag Jeugd 2 en later, kan Maaike niet haar tijd verbeteren 0.45.58 

en wordt Marinda gediskwalificeerd wegens een verkeerd keerpunt maar ze haalt wel 4 

sec. van haar tijd en gaat nu naar 0.58.60. André Baart is als enige jongens Bikkel op de 50 

m. rugslag Jun. 4 en zwemt van 0.44.06 naar 0.43.04. 

Demi is als enige meisjes Bikkel op de 100 m. schoolslag Dames Sen. open en ze eindigt als 

zesde met een mooie tijd van 1.40.14 , ruim 4 sec. eraf . 

De heren Mickael, Patrick en Marald komen uit op de 100 m. schoolslag Heren Sen. open 

waarbij Mickael een goede tijd en een nieuwe pr zwemt, 1.51.27 - 1.34.19. Marald gaat van 

1.36.79 naar 1.33.20 en Patrick zit rond zijn snelste tijd. 

Na de pauze is het weer de beurt aan de jongste meisjes en jongens op hun afstand 50 m. 

rugslag 6-9 jaar. 

Helaas gaat het weer niet zo goed met Fleur, Michiel, Dagmar en Michael en worden zij 

allen gediskwalificeerd op de keerpunten. Fleur heeft de kant helemaal niet aangeraakt 

en heeft dus ook geen tijd. Michiel 1.13.19 , Dagmar 1.14.54 , Michael 1.19.18 . Eline zwemt 

naar een tweede plaats in een tijd van 1.01.01 en Fenny naar een vierde plaats 1.01.83 . 

Op de afstand Meisjes 50 m. rugslag Jun. 1 zwemmen de meiden Anne en Thalea naast 

elkaar en is het Thalea die het eerst aantikt en een pr zwemt van 0.58.33 - 0.57.06 . Anne 

heeft bij het keerpunt niet de muur aangeraakt en heeft dus ook geen tijd gekregen. Rian 

zwemt van 0.56.51 naar een pr 0.55.51 . 

Bij de Jongens 50 m. rugslag Min. 6 en later gaat het beter en hebben ze bijna allemaal 

een pr gezwommen; Hugo van 0.59.83 - 0.56.57 , Youri van 1.03.47 - 1.03.51 en Willen-Jan 

van 1.24.13 - 1.19.20 . 

Lisa en Marinda zwemmen de 50 m. vrije slag Meisjes jun. 3 , Lisa 0.37.68 - 0.36.12 en 

Marinda verbetert zich jammer genoeg niet. 

Rodney zwemt zijn 50 m. vrij in een tijd van 0.41.36 , een nieuwe pr. 

Op de Meisjes 100 m. wissel Jeugd 2 komen Maaike en Demi in actie. Maaike kan net geen 

nieuwe tijd zwemmen, Demi doet dat wel en gaat van 1.37.67 naar 1.35.64. 

Voor de Jongens 100 m. wissel Jun. 4 zwemmen André en Erik. André had nog geen tijd 

staan en zwemt naar 1.38.64. 

Erik wordt tweede op deze afstand en zwemt ook nog een nieuwe pr en gaat van 1.24.51 - 

1.23.98. 
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Bij de Dames 50 m. vrije slag Sen. open zwemt Lisa ook een nieuwe pr 0.36.33 , haar oude 

tijd stond op 0.37.68 . 

Marald , Patrick en Mickael kwamen uit op de 50 m. vrije slag Heren Sen. open , wat een 

spannende wedstrijd was. 

We sluiten af met twee Estafettes en beginnen met Meisjes 4x50 m. wisselslag Jeugd 2 en 

later. 

Voor ons liggen in het water Lisa , Anne , Demi en Maaike , alhoewel ze heel goed hun best 

doen tikken zij als laatste aan in een tijd van 3.06.19. 

De laatste Estafette is 4x25 m. schoolslag jongens Min .6 en Meisjes Jun. 1 , voor ons zijn dat 

Hugo , Rian, Youri en Thalea. 

Zij zwemmen naar een derde plaats en een goede tijd van 1.44.89 . 

Ik wil hier nog een laatste woord aan toevoegen en even de ploegleiding complimenteren 

en in het bijzonder Evelien Noordzij,  voor de oprechte belangstelling voor alle zwemmers ! 

Zij is een zeer enthousiaste coach en moedigt elke zwemmer aan ! 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Hema HOOGEVEEN 
Hoofdstraat 211 
7902  EH Hoogeveen 
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Van de Zwemcommissie 
 
Op het moment van schrijven hebben we net de derde competitieronde achter de rug. De 

teams van ZPC Bikkel Hoogeveen hebben gemiddeld gepresteerd. Team 1 heeft met een 7e 

plaats in de derde ronde het beste gepresteerd. In het klassement staat het team op een 9e 
plaats van totaal 15 teams. Er is nog kans om de 8e plaats te bemachtigen, maar dan moet de 

hoogeveense zwemmers in de laatste ronde alles uit de kast halen. Team 2 en team 3 

presteerden wat minder.   Team 2 is 16e geworden en staat nu 15e in het klassement. Deze 
positie moet het team zien vast te houden, want plaats 16 en lager degraderen naar de 2e 

klasse. Team 3 is hoogstwaarschijnlijk 13e geworden. Nog niet alle uitslagen zijn verwerkt. Het 

team bezet ook deze positie in het klassement.  
 

Een week eerder was het team van ZPC Bikkel Hoogeveen oppermachtig tijdens de 
Winterkringkampioenschappen in Emmen. Met 26 gouden, 22 zilveren en 9 bronzen medailles 

werd zeer goed gepresteerd. Menig zwemmer verbeterde zijn of haar pr.  

 
Op 13 december vorig jaar zijn de clubkampioenschappen gehouden voor de zwemmers van 

Recreatief, Waterpolo en G-zwemmers. Het was weer een grandioos festijn voor alle zwemmers. 

Jammer dat de publieke belangstelling ietwat tegenviel.  
 

In de Kwekker van November is het al aangekondigd. We gaan iets leuks organiseren waarbij 

gezelligheid en saamhorigheid bovenaan staan. Niet alleen voor de zwemmers, ook voor de 
ouders. Er is een zwemclinic voor de jongeren. Er wordt een speciale wedstrijd georganiseerd 

voor de ouderen. En voor iedereen is er de familie-estafette. De te zwemmen afstand is 4 x 50 
meter vrije slag. Tijdens deze wedstrijd zullen de ouders en kinderen gezamenlijk gaan 

zwemmen. De datum is zondag 8 maart. Noteer deze datum in de agenda. Zet ‘m op de 

kalender. 
 

Hoe werkt het. Het is de bedoeling dat er estafetteteams geformeerd worden uit één familie of 

een combinatie van twee families. Belangrijk is dat het estafetteteam bestaat uit twee ouders 
en twee kinderen. Voor de duidelijkheid onderstaand enige voorbeelden. 

 

Voorbeeld 1 (compleet familieteam):  
Een team bestaat uit een complete familie, zoals Esra, Niels, Marjan en Erik Hoogeveen, of 

Noor, Meike, Dita en Bert Uiterwijk Winkel of Nienke, Gauke, Jenny en Wietse Eilander of 

Marieke, Maaike, Simone en Ferdinand Hup.  
 

Voorbeeld 2 (combinatie familieteam): 
Een team bestaat uit twee families, zoals: Niels en Ingrid Schoemaker samen met Marley en 

Jessy Eiromkui of Petra en Klaas van Achteren samen met Annely en Wubbe Jan Tempel of 

Sharonne en Ineke Urbanus samen met Ardi en Wietse Knol of Robert en Froukje Klinkhamer 
samen met Sander en Coen Hoogeveen. 

 

Ouders die zich willen voorbereiden op dit unieke evenement kunnen dit doen op 
vrijdagavond van 20.30 tot 21.15 uur. Zwemmers en/of ouders kunnen zich opgeven bij de 

Zwemcommissie.  

 
Tot de volgende Kwekker. 

Namens de Zwemcommissie, 

Piet van Asperen 
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Water Fun Parcours & Waterdisco 
 
Op 19 december 2008 hebben we een hele leuke activiteit gehad in samenwerking met 

de KNZB. Om 17.30 uur kwam er een bus aangereden bij het zwembad met daarin een 

projectcoördinator van de KNZB en zij had allerlei spelmateriaal voor het zwembad bij zich. 

Genoeg voor maar liefst 5 spellen. Met behulp van vele handen werden de spelletjes 

uitgeladen en klaar gezet in het wedstrijdbad. De spelletjes waren o.a. vlotrace, kaasje 

duiken & toren bouwen. 

 

Om ongeveer 18.45 kwamen de kinderen die hadden opgegeven binnen en zij kregen 

allemaal een nummer op de hand geschreven zodat ze wisten in welke groep ze zaten. 

Toen op een gegeven moment alle groepjes compleet waren en bij elk spel een paar 

begeleiders stonden, kon het startsein worden gegeven. Voor elk spel stond 10 minuten en 

daarna werd er gewisseld. De spelletjes werden met enorm veel enthousiasme gespeeld 

en het was dan ook erg leuk om iedereen zo fanatiek mee te zien doen. Nadat iedereen 

elk spel had gedaan werden de punten geteld en was er een heuse prijsuitreiking. Nou 

moet ik heel eerlijk bekennen dat ik de uitslag niet meer precies weet, dus die laat ik hierbij 

achterwege want het belangrijkste was toch dat het gewoon heel erg leuk was! Wel kreeg 

iedereen als aandenken een leuke medaille en kwam iedereen op de foto met de 

grappige en leuke koe van La Vache Qui Rit die bovendien nog van die lekkere 

Cheezdippers uitdeelde.  

 

Na de prijsuitreiking was er een waterdisco in zowel het wedstrijd- al het recreatieve bad en 

daarbij ging menig zwemmer even lekker uit zijn/haar dak en werden er hier en daar 

mensen met kleren en al het bad in gegooid dus dolle pret. Met wat drinken en wat lekkers 

erbij was het al met al een gezellige boel! Een geslaagde activiteit dus, en wat ons betreft 

zeker voor herhaling vatbaar. 

 

Alle vrijwilligers heel erg bedankt voor het helpen en het doen slagen van deze activiteit! 

Groetjes! 

 

 

Activiteitencommisie 
 
Bij deze even een trieste mededeling van de activiteitencommissie nl; dat er dit jaar helaas 

geen zwemkamp georganiseerd zal worden....en dat vind ik echt heel spijtig. Op dit 

moment zijn er echter niet meer genoeg mensen bij de activiteitencommissie om deze 

grote activiteit te organiseren en bovendien was er vorig jaar jammer genoeg ook te 

weinig animo voor het kamp. Als je dan al wel een kampeerboerderij hebt gereserveerd 

en er gaan maar zo’n 25 kinderen mee, dan kan dat echt niet uit. Dat risico durfden we dit 

keer eigenlijk niet weer te nemen, vandaar. Maar jammer blijft het natuurlijk wel en hopelijk 

zal het een ander jaar wel weer georganiseerd worden. Want alle kampen, die wij mee 

hebben gemaakt waren toch echt SUPER gezellig dus hopelijk komt er nog weer eens een 

kamp, want welke vereniging heeft er nou geen kamp....Graag tot ziens.    
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Jarigen in maart 
 

Hans Eleveld 1 

Marlo Ter Wijlen 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 

Tristan Volkers 4 

Hennie Kroezen-Frijlink 6 

Demi Marissen 6 

Kim Mulder 6 

Bianca De Vries 8 

Marnix Folkers 13 

 Fleur Boer 14 

Allard Rotensen 14 

Allison Schulte 14 

Wim Stevens 14 

Ronnie Broer 14 

 Coen De Lang 16 

Hetty Luppes-Hup 16 

Coqo Hendriks 18 

Jakonien Koster 19 

Michael Benjamins 22 

Jelco Bronswijk 22 

Yves Nieman 25 

Tom Van der Kolk 26 

 ALLEN VAN HARTE GEFELICITEERD! 
 

NIEUW LID: 
Dennis – Bruins Waterpolo 

  

OPZEGGINGEN; 
Janet      Jongbloed 

Tim        Kroezen 

Simone   Uneputty 

   HET GAAT JULLIE GOED 
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Gezocht: Goed tehuis voor printer 
 

 

 

Voor het printen van de kwekker, programmaboekjes, flyers & andere 

papieren voor ZPC Bikkel Hoogeveen. Je krijgt de te printen bestanden 

digitaal aangeleverd, het enige wat er nog hoeft te gebeuren, is het printen! 

Dus heb jij thuis nog een plaatsje voor de kleurenlaser printer van ZPC Bikkel 

Hoogeveen? Neem dan contact op met: 

Ingrid Schoemaker T. 0528-220664 @. i.schoemaker@zpcbikkelhoogeveen.nl  
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