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Van de bestuurstafel
Zo vlak voor de zomervakantie, ter afsluiting van het zwem- en waterpoloseizoen 2016/2017 zijn er toch nog
aantal zaken die het bestuur met jullie wil delen.
Het bestuur van ZPC Moby Dick is sinds enige tijd weer compleet. Als afgevaardigde van de polo TC hebben we
Joke Dubbink bereidt gevonden om plaats te nemen in het bestuur en als afgevaardigde van de zwem TC heeft
Karin Dubbink plaats genomen in het bestuur. Helaas hebben we afscheid genomen van Marcel Wierenga als
secretaris, maar hebben Karin Dubbink bereidt gevonden om deze functie te bekleden.






Zwem TC
Onze kleine, maar actieve en enthousiaste zwemafdeling, heeft het seizoen goed afgesloten. In de
verschillende wedstrijden werden diverse prijzen gewonnen en vele persoonlijke records werden
verbeterd. Ook nog even leuk om te melden dat Levi Makinje en Gerjan Berends afgelopen seizoen bij
de 10 snelste zwemmers van Nederland in hun leeftijdsklasse zijn geëindigd.
Deze groep , onder leiding van hun enthousiaste trainster Ria Heugens, kan terug kijken op een goed
seizoen.
Volgend seizoen zullen de trainingstijden hetzelfde blijven: woensdagavond van 19 uur tot 20 uur en
zaterdagmorgen van 8 uur 30 tot 9 uur 30.
Trimgroep
Onze altijd actieve groep trimzwemmers, onder leiding van trainer Jan Vos, heeft afgelopen jaar ook
weer een aantal nieuwe leden mogen begroeten.
Volgend seizoen zal ook voor de trimgroep de trainingstijd hetzelfde zijn en wel op woensdagavond
van 20 uur tot 20 uur 45.
Polo TC
ZPC Moby Dick heeft als beleid om mee te willen doen op alle niveaus en daarom hebben wij besloten
om het niveau van heren 1 en dames 1 volgend seizoen naar een hoger niveau proberen te tillen. Zij
zullen samen gaan trainen om fysiek sterker te worden en zij zullen training krijgen van Bart Pool. Wij
wensen Bart hier heel veel succes mee. Tevens zullen de trainers volgend seizoen ook begeleiding
krijgen van Sander Bathoorn.
Dan toch ook nog een puntje van extra aandacht, elk seizoen hebben we scheidsrechters nodig om
alle wedstrijden te kunnen begeleiden, voor volgend seizoen hebben wij nog wel wat scheidsrechters
nodig. Dus als iemand belangstelling heeft: geef dit aan bij de Polo TC.
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Volgend seizoen zullen de trainingstijden in Schoonebeek voor heren 2, 3 en dames 2 op woensdag
van 20 uur 45 tot 21 uur 45zijn. Voor heren 1 en dames 1 zal dit op vrijdag van 21 uur tot 22 uur zijn
en voor de jeugd onder de 11 en 13 jaar zal dit op zaterdagmorgen van 9 uur 30 tot 10 uur 30 zijn. In
Coevorden kan er getraind worden op dinsdag tussen 18 uur en 18 uur 45 door de jeugd onder de 11,
13 en 15 jaar. Tussen 18 uur 45 en 19 uur 45 kunnen heren 1, dames 1 en jeugd onder de 17 jaar
trainen en tussen 19 uur 45 en 20 uur 45 kunnen heren 2, 3 en dames 2 trainen.



Activiteitencommissie
In het weekeinde van 10 juni heeft de activiteitencommissie wederom een weekend kamperen
geregeld voor de jeugd op de Camping Wilsumer Berge in Duitsland. Ze hebben met elkaar mooi weer
gehad en alles was weer prima geregeld.



Toernooi
In het weekend van vrijdag 30 juni, zaterdag 1 en zondag 2 juli heeft al weer het 38 e
waterpolotoernooi in natuurbad De Zandpol plaatsgevonden. Dit jaar waren er 125 teams uit 4
verschillende landen aanwezig. De toernooicommissie heeft met al haar vrijwilligers een aantal
maatregelen moeten treffen om alle gasten tevreden te houden. Zo is er een houten vlonder
geplaatst, onder de nu al bekende badmuts. Maar ook was er een grote droger aanwezig om
eventuele natte kleding te drogen en tussen de wedstrijden door kon je even doorwarmen bij de
heaters in de feesttent of in de hottub. Al met al kunnen we als vereniging terug kijken op wederom
een gelaagd toernooi.



Festiveul Schoonebeek
Tijdens het door Schoonebeek georganiseerd Festiveul op zaterdag 1 juli hadden we maar liefst 3
nominaties binnen de vereniging. Genomineerd waren het waterpoloteam onder de 17 jaar (dit jaar
kampioen geworden), Bart Pool (fluit inmiddels in de allerhoogste klasse) en Gerjan Berends (1 e plaats
in de top 100 van Nederlandse zwemmers). Helaas zijn we niet in de prijzen gevallen, maar kunnen
wel als vereniging zeggen: we zijn trots op jullie.

Wij wensen iedereen een hele fijne vakantie en vanaf 4 september zullen wij samen met jullie starten aan een
nieuw sportief seizoen.

Voor vragen / opmerkingen kun je terecht bij het bestuur: bestuur@zpcmobydick.nl.

