
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het Kwekkertje 

Clubblad van Zwem- en Polo Club Bikkel 

Hoogeveen 

 

Juni 2009 



 

Kwekker juni 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 Official Coordinator  277692 

    Anja van der Neut     278228 

    Louis van der Wijk     278931 

    Ineke Urbanus 

    Margot Eiromkui Voorzitter   768005 

    Simone Hup  Wedstrijdsecretariaat 

    Piet van Asperen Secretaris 

 

Verkoop materialen: Margot Eiromkui     768005 

    e-mail:  m.eiromkui@zpcbikkelhoogeveen.nl 

 

         

 

 

 

 

 

 

 



 

Redactie Kwekker:   

Robin van DIenst      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  

 

Voorselectie:    Mariët Koster  

 

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 

 

 

 

 



 

Dit zijn de nieuwe tarieven zoals is vastgesteld op de algemene ledenvergadering  

gehouden op 22 april 2009  ( 3% verhoging ) 

 

 

Contributie 2e-3e-4e -kwartaal 2009 en 1e  kwartaal van 2010 bedragen per kwartaal en jaar 

plus kleding toeslag 

 

Recreatief:  ! 30,50 per kwartaal  per jaar ! 122,00 

Rec. Wedstrijdzw.: ! 33,00 per kwartaal  per jaar met kleding toeslag ! 132,00 

Voorselectie:  ! 41,00 per kwartaal  per jaar met kleding toeslag ! 164,00  

Selectie:                    ! 53,00 per kwartaal  per jaar met kleding toeslag ! 212,00 

Speedo:  ! 53,00 per kwartaal  per jaar met kleding toeslag ! 212,00 

Topgroep:  ! 65,00 per kwartaal  per jaar met kleding toeslag ! 260,00 

 

Waterpolo: 

Pupillen  ! 30,50 per kwartaal  per jaar ! 122,00 (tot 12 jaar) 

Aspiranten  ! 38,50 per kwartaal  per jaar ! 154,00 (12 t/m 17 jaar) 

Zonder wedstrijden ! 38,50 per kwartaal  per jaar ! 154,00  

Volwassenen  ! 52,50 per kwartaal  per jaar ! 210,00 

 

Kleding toeslag: ! 10,00 per jaar 

Iedereen betaald ook het startnummer 

Eerste 2 leden betalen volledig bedrag de volgende half geld. 

Acceptgiro toeslag !1,25 per kaart 

 

Bankrekening: 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  

 

                                                      INCASSO TIJDSTIP   

27 januari 1e kwartaal 

27 april 2e kwartaal 

27 mei  bondscontributie 

27 juli  3e kwartaal 

27 oktober 4e kwartaal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Van de bestuurstafel 

 

Het seizoen is bijna afgelopen, wij vergaderen nu nog 1x voor de zomervakantie. Het 

bestuur is zoals verwacht uitgebreid met Marco de Lang en Margot Eiromkui. De 

belangstelling voor de Algemene Ledenvergadering was zoals altijd zeer gering. Maar we 

moeten deze uitschrijven, het staat in onze statuten. Henny Kroezen en Louis van der Wijk 

zijn die avond uitgezwaaid. Ook is Ria van Goor voorgesteld als notuliste, zij heeft geen 

zitting in het bestuur. 

Zoals het nu lijkt gaat Sport Drenthe het bestuur ondersteunen met het schrijven van een 

nieuw beleidsplan, het oude beleidsplan loopt dit jaar af. Na de zomervakantie zullen we 

hopelijk hiermee starten. Het Bentinckspark houdt onze aandacht,  er is regelmatig overleg 

met de andere gebruikers van het park. In het verloop van het jaar zullen we weer 

gesprekken hebben met de gemeente. Zij gaan nu eerst de markt verkennen om te 

onderzoeken wat voor een soort zwembad in Hoogeveen exploitabel is. We houden jullie 

op de hoogte. 

Terugkijkend op het seizoen 2008-2009 springt natuurlijk het vertrek van Petra van Achteren 

eruit. Zij was een gedreven trainster/coach van de selectie. Klaas van Achteren heeft een 

groot deel overgenomen en verder is door wat verschuivingen alles opgevangen. Graag 

zouden wij meer gediplomeerde trainers aan het bad zien en dit geldt zeker voor de 

waterpolo. In maart leek deze wens in vervulling te gaan, maar jammer genoeg was de 

afstand voor hem te groot. Wij blijven zoeken! Maar natuurlijk kunnen leden van de club (of 

andere geïnteresseerden) de trainerscursus volgen, heel graag zelfs!! Gediplomeerd kader 

aan het bad is nu eenmaal heel belangrijk. 

Op de vrijdagavond is Emiel Dekker gekomen, hij geeft nu training aan 2 groepen en 

hopelijk kan hij dat nog uitbreiden voor met name de masters binnen de vereniging. Op 

andere avonden is hij helaas nu niet inzetbaar. 

De zwemploegen hebben zich gehandhaafd in hun competities en dat is mooi. Er zijn vele 

medailles behaald op de Kringkampioenschappen , ook zwemmen veel van onze 

zwemmers op grote nationale wedstrijden. Voor hen is het nu nog een spannende tijd, de 

NK lange baan, NJK, NK Sprint worden traditiegetrouw in juni gezwommen. Voor de 

Speedo zwemmers staan  nog de Kring Speedo finale en de Jaargangfinale op de 

kalender. Wij wensen alle zwemmers veel succes! 

De waterpolo moest helaas dit seizoen 1 herenjeugdteam uit de competitie terugtrekken. 

Dit is natuurlijk ontzettend jammer, maar gelukkig kunnen de overgebleven spelers bij de 

andere teams meespelen.  De competitie is allang afgelopen, nu nog enkele toernooien 

en dan 

 

VAKANTIE!!! 

 

Voor iedereen een hele fijne vakantie, goed uitrusten, veel 

mooi weer en met goede moed het seizoen 2009-2010 weer 

starten! 

Tot na de zomer, 

 

Ingrid Schoemaker  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

Introductie Marco de Lang 

 

Hallo lezers van de Kwekker 

  

Mij is gevraagd een kort stukje te schrijven voor in de Kwekker. 

  

Mijn naam is Marco de Lang en sinds kort lid van het bestuur.  Getrouwd met Corien en 

vader van Wouter, Coen en Stijn. Wouter (10jr) en Coen ( 8jr)zwemmen bij de club. Stijn (5jr) 

gaat na de zomervakantie op zwemles. In het dagelijkse leven ben ik directeur van een 

basisschool in Hoogeveen en Pesse. Vergaderen is mij dan ook niet onbekend. Voor wie 

meer over mij wil weten, zou ik zeggen: "schiet mij gerust aan, ik ben wel vaak in het 

zwembad te vinden." 

  

Marco de Lang 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

Duikbril op sterkte 

 

 
 

Voor alle bril- of contactlenzen dragende zwemmers: Bij Briluniek zijn zwembrilletjes op 

sterkte te koop. Natuurlijk zijn deze brilletjes duurder dan de gewone zwembrillen, maar ze 

zijn van goede kwaliteit en het is ook mogelijk bepaalde onderdelen van het brilletje te 

vervangen. Zelfs als je bril erg sterk is zijn er mogelijkheden! Ga gerust eens informeren en 

meldt dat je van ZPC Bikkel Hoogeveen bent!  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

VAN DE ZWEMCOMMISSIE. 

 

Afgelopen zaterdag 6 juni was de laatste wedstrijd van het winterseizoen in Zuidwolde. Het 

was een wedstrijd voor punten. 

 

Het puntentotaal voor het hele seizoen was:  De Reestduikers  349 

       De Watersnip  340 

       DAC    321 

       ZPC Bikkel; Hgv  282 

       De Veenkers   241 

 

Wij kunnen tegen het geweld van de Reestduikers en de Watersnip niet op. Zij hebben 

geen selectie en kunnen al hun zwemmers in zetten. Zodra bij ons de zwemmers beter 

worden gaan ze door naar de “hogere”wedstrijden. Dat is natuurlijk ook de bedoeling. 

 

Nu zag ik zaterdag iets, wat mij niet vrolijk stemde. Er waren namelijk zwemmers, die op 

blote voeten rondliepen. Wanneer je aan een wedstrijd meedoet, dien je altijd iets aan je 

voeten te hebben. Het was ook nog een buitenbad en daar is schoeisel aan je voeten 

beslist een “must”. Je t-shirt, je short aan en je schoenen aan je voeten dat is belangrijk bij 

elke zwemwedstrijd. 

 

Wij hebben nu nog een enkele zomerwedstrijd en dan zit het seizoen er al weer op. 

 

De  vrijdagavond training stopt op 3 juli a.s. en we beginnen weer op vrijdag 21 augustus 

2009. 

 

Voor het nieuwe seizoen hebben we de volgende data waarop we zwemmen: 

 

Vijfkamp met DAC, Reestduikers, de Veenkers en de Watersnip: 

19 september – 10 oktober – 7 november – 23 januari – 13 februari – 20 maart – 24 april – 5 

juni. 

 

Vierkamp 

17 oktober – 21 november – 6 februari – 27 maart. 

 

Competitie:  3 oktober – 14 november – 16 januari – 13 maart – 10 april. 

 

Een zomerwedstrijd is er nog op 26 augustus 2009 in Hoogeveen 

 

Een wedstrijd voor deelnemers met een verstandelijke beperking is op 26 september in 

Hoogeveen(deze wedstrijd duurt een hele dag).  Wij vragen hiervoor nog vrijwilligers die 

ons willen helpen. Inlichtingen bij Henny Kroezen tel. 0528- 271847. 

 

WIJ WENSEN IEDEREEN EEN HELE FIJNE VAKANTIE 

 

    

De zwemcommissie 

Henny Kroezen 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 
 

 

 



 

Introductie Margot Eiromkui 

 

Mij is gevraagd even een stukje over mijzelf te schrijven, zodat de leden weten wie er in het 

bestuur is bijgekomen. 

  

Mijn naam is Margot Eiromkui, 43 jaar, partner van Jessy en moeder van Marley en Isaiah.  

Marley is 11 jaar en traint in de groep van Jessica. Marley zwom 3 jaar geleden haar 1e 

wedstrijd en sinds die tijd is ze aardig besmet geraakt met het zwemvirus.  

Hierdoor raak je als ouder vanzelf ook betrokken. Ik heb inmiddels de cursus voor 

tijdwaarnemer gedaan en de cursus voor jurysecretaris. Ook doe ik de inkoop van de 

materialen voor de vereniging en de verkoop van materialen aan leden. Vorig jaar ben ik 

gevraagd voor de zwemcommissie, waar ik nu voorzitter van ben. 

 Afgelopen ledenvergadering ben ik gekozen om als afvaardiging van de zwemcommissie, 

zitting te nemen in het bestuur. 

Dit is weer een nieuwe uitdaging, aangezien het beleidsplan vernieuwd moet worden. 

Ook is het bestuur bezig om te kijken hoe de communicatie van de verschillende 

afdelingen, met elkaar en met het bestuur verbeterd kan worden. Hierin worden wij 

begeleid door een verenigingsadviseur van Sport Drenthe. Kortom genoeg werk aan de 

winkel.  

  

We zien elkaar wel weer aan het bad, Margot 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

Robin heeft het jaren gedaan, maar hij heeft hiervoor te weinig tijd. 

Het gaat om adverteerders in de Galvanistraat, Industrieweg, Franklinstraat en de 

Stephensonstraat. 

Evt. ook Bikkel op de Buitenvaart. 

Het gaat om 6 of 7 adressen. 

Wie komt daar regelmatig in de buurt en wil deze Kwekkers bezorgen?? 

Natuurlijk mag je ook 1 straat voor je rekening nemen. 

Reactie naar Ingrid Schoemaker 0528-220664. 

  

 
 

 
 



 

 

Van de redactie 

 

Hallo allemaal, 

Hierbij even een kort berichtje van de redactie! De printer, waarop het Kwekkertje altijd 

geprint werd, is helaas defect, daardoor hebben jullie al een hele tijd geen Kwekkertje 

ontvangen! Ook heb ik door drukte niet veel tijd gehad, om de kwekker in elkaar te zetten, 

ik hoop, en ga er van uit, dat dit volgend seizoen anders word, en dat de printer dan een 

vervanger heeft! 

 

Groeten, en tot de volgende kwekker! 

Robin van Dienst 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

  

 



 

Regels en tips voor de wedstrijd en training 

 

Algemeen 

- Met een wedstrijd probeer je altijd om op tijd voor het inzwemmen in het bad 

aanwezig te zijn. 

- Het is erg belangrijk dat je goed inzwemt. 

Waarom? Het inzwemmen is een soort warming-up. Een goede warming-up is erg 

belangrijk omdat je hierdoor je spieren losmaakt, je zorgt ervoor dat het bloed beter 

naar je spieren stroomt, je komt in de stemming van het zwemmen en je kan aan het 

water/het startblok en de muren (voor de keerpunten) wennen.  

Na het zwemmen trek je (zo mogelijk) een droge zwembroek of badpak aan (zie 

kleding). 

- Zorg dat je van te voren weet wat je moet zwemmen (welke afstand en slag). 

- Blijf tijdens de wedstrijd bij de ploeg zitten. Natuurlijk mag je tussendoor best even 

naar je ouders, maar zeg dit altijd even tegen de ploegleiding. Dan kunnen zij 

zeggen hoe lang het nog duurt voordat je moet zwemmen en ben je altijd op tijd bij 

de start. Ook nadat je gezwommen hebt, ga je eerst naar de ploegleiding! 

- We zijn met z’n allen bij een wedstrijd en we blijven allemaal totdat iedereen klaar is 

met zwemmen. Iedereen blijft dus tot het einde van de wedstrijd, tenzij je met de 

ploegleiding hebt overlegd dat je eerder weg mag. Het is voor degene die als 

laatste moet zwemmen ook fijn als zijn ploeggenoten naar hem of haar kijken. 

- Sommige wedstrijden duren erg lang. Zorg er dus voor dat je iets te doen hebt 

tijdens de wedstrijd. Neem bijvoorbeeld een spelletje, een (strip)boek of een 

stopwatch mee.  

 

Kleding 

 Wat neem je mee qua kleding: slippers, sponsor T-shirt, sponsor broekje, een aantal 

 badpakken of zwembroeken, een duikbril en een (sponsor)badmuts. 

 Waarom neem je dit mee? 

- Slippers: de vloer in een zwembad is koud en soms vies. Als je slippers aan hebt 

blijven je voeten warm en schoon. 

- Shirt/broekje: de club wordt gesponsord, de sponsor wil dat ook graag dat wij zijn 

naam promoten. Dit doen we o.a. door een shirt, een broekje en een tas met tekst 

erop. Zorg ook dat je deze kleding netjes houdt. Het is niet de bedoeling dat je je 

wedstrijdtas meeneemt naar de training. 

 Daarnaast is kleding erg belangrijk om je lichaam warm te houden. Inzwemmen 

 gebruik je om warm te worden, kleding gebruik je om warm te blijven. Na het 

 inzwemmen ben je vaak niet meteen aan de beurt, je moet even wachten. Tijdens 

 het wachten heb je altijd je kleding aan want: zonder kleding heeft inzwemmen 

 eigenlijk weinig zin.  

- Aantal badpakken/zwembroeken: het beste is om na het inzwemmen en na elke 

afstand die je zwemt een droge zwembroek of badpak aan te trekken.  

 Waarom doe je dit? 

Ook dit doe je om warm te blijven. Als je de hele wedstrijd in een natte 

zwembroek/badpak blijft lopen, worden je broekje en shirt nat en koelt je lichaam 

af. Probeer er dus voor te zorgen dat je voldoende zwemkleding hebt, zodat je 

lekker warm blijft. Heb je niet genoeg zwemkleding, zorg dan dat je je eerst heel 

goed afdroogt, voordat je je kleren aandoet.  

- Zwembril/badmuts: voor het wedstrijdzwemmen is het belangrijk dat je een zwembril 

gebruikt. Zo kan je beter onder water kijken en zien waar je bent, bijvoorbeeld of je 

al bij de muur/vlaggetjes bent. Een badmuts is vooral erg handig voor de meisjes. 

Die hebben meestal wat langer haar en kunnen d.m.v. een badmuts toch 

gestroomlijnd zijn. Maar nu we sponsor-badmutsen hebben, is het ook voor de 

jongens belangrijk om deze te dragen. 



 

 

Voeding 

- Zorg dat je voor de wedstrijd goed eet. Dus het liefst geen eten dat erg zwaar op de 

maag ligt, maar bij voorkeur eten met veel koolhydraten (pasta). Eet niet te vlak 

voor de wedstrijd, maar zorg dat er ongeveer 2 uur tussenzit.  

 Het is niet alleen belangrijk om voor, maar ook tijdens de wedstrijd goed te eten. Je 

 bent met sport bezig en dat is voeding van belang. 

- Eten tijdens de wedstrijd: brood, een liga, sultana, energiereep, fruit (banaan, appel) 

of rozijnen zijn goede voorbeelden van voeding tijdens sport. Probeer gezond eten 

mee te nemen! 

- Ook kun je brood meenemen naar de wedstrijd, maar dan bij voorkeur wit brood. 

Bruin brood heeft tijd nodig om te verteren en verteren kost energie (die ben je al 

hard genoeg nodig tijdens de wedstrijd). 

- Drinken tijdens de wedstrijd: sportdrank, energiedrank, ranja of gewoon water kan 

goed tijdens de wedstrijd.  

- Neem geen snoep, chips, chocolade of drinken met prik tijdens de wedstrijd.  

- Natuurlijk mag je wel iets lekkers meenemen voor na de wedstrijd.  

 

Training 

- Ook tijdens de training is het belangrijk om goed te drinken. Je merkt het niet, maar 

ook tijdens het zwemmen zweet je. Dit moet je aanvullen, dus zorg dat je naar de 

training een bidon met drinken meeneemt. Hier hoeft geen energiedrank in te zitten 

(dat werkt toch pas na 2 uur), maar gewoon ranja of water is prima. Het gaat erom 

dat je het vocht dat je verliest weer aanvult. Vooral als je in de (voor)selectie zit, zul 

je langer en zwaarder trainen, waardoor je ook meer vocht verliest.  

- Ook is het goed om na de training iets te eten. Je kunt bijvoorbeeld een banaan, 

koekje of broodje meenemen, zodat je die na de training op kunt eten.  
 

 

 

 



 

JARIGEN IN JUNI  

 

VAN HARTE GEFELICITEERD! 

 

Karin Schonewille 2 

Natasja Haaker 3 

Rodney Kikkert 4 

Myrthe Weering 4 

Klaas Kikkert 5 

Henriëtte Kremer-Offerein 7 

Wim Van der  Neut 7 

Arjan Van Dijk 11 

Noor Van Oerle 11 

Arend Ter Stege 12 

Matthijs De Jonge 16 

Marco Wams 19 

Ewoud Pol 20 

Ella Meijer 21 

Zoé Hendriks 22 

Bart Schepers 24 

Dieudonnee Houtkamp 25 

Jeanine  De Lange 25 

Nico Eshuis 28 

Lennard Krosschell 30 

 

 

Nieuwe leden: 

 

Maureen  Bouwmeester 

Maurice Koolhof 

Sharon Hoogeveen 

Kim Bouwmeester 

Heel veel plezier bij onze Zwemvereniging! 

 

Opzeggingen: 

 

 

 

 

 

Het gaat jullie allen goed. 

 

 

JARIGEN IN JULI 

 

VAN HARTE GEFELICITEERD! 

 

Alison Schulte 

Michael Benjamins 

Erik Vellinga 

Demi Marissen 

Erik Boer 2 

Arnoud  De  Jonge 3 

Jim Schipper 3 

Jeroen Lorius 4 

Feddy Van der Bent 7 

Esra Hoogeveen 7 

Kimberly Willighagen 8 

Tom Tibben 10 



 

Vervolg vorige pagina  

 

Nieuwe leden: 

 

Nick Bouwmeester 

Dennis Groen 

Heel veel plezier bij onze Zwemvereniging! 

 

Opzeggingen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het gaat jullie allen goed 

 

Klaas De Groote 12 

Monique Van der Wijk 14 

Sandra Van der Wijk 14 

Sharon De Groote 16 

Geert Schepers 16 

John Swarts 17 

Margot Eiromkui 18 

Sander Fieten 18 

Marnix Annema 20 

Marald Otten 20 

Maatje Broeckhuysen 21 

Merlin Nijzingh 22 

Beau  Rijpers 22 

Marthijn Neutel 23 

Geeske Kats 25 

Owen Peeks 25 

Danique Pater 26 

Marjan Schonewille 26 

Christiaan Lovers 27 

Harjan Kooiker 29 

Lisa  Mulder 30 

Marloes Karst 31 

Jan Joop Schonewille 31 

Luco Van Eijk 

Jeanine De Lange 

Dlamilla Eleveld 

Raymond Kats 

Corien Dijkstra 

Tasia Rodink 

Jan Hup 

Marieke Hup 

Amber Vaartjes 

Jeanet Gerding 

Robin Haaker 

Sasza Bryza 

Jannet Meijer 

Bianca De Vries 

Ricardo Bolt 



 

 
 

 

 

 



 

 


