Moby Dick Nieuwsbrief zomer 2019
Volop beweging/ reuring bij alle Moby Dick afdelingen…..
We zien een mooi opgaande lijn binnen de zwemafdeling. Er werden haast wekelijks
persoonlijke records gezwommen en diverse medailles gewonnen tijdens de vele
zwemwedstrijden in bijvoorbeeld Hoogeveen; Assen; Groningen; Winschoten;
Hoogezand en Emmen.
De deels door Marcel Vaas (Oud Top zwemmer en DAC lid) uitgeschreven zwem
trainingen die op de woensdagavond en zaterdagochtend worden gegeven door Jan
Bartels met hulp van Mabel Kerpels en Roel Engbers (stageloper van Drenthe College)
beginnen steeds meer resultaat af te werpen.
Dit heeft er ook vast mee te maken dat de wekelijkse zwemtrainingen steeds erg goed
worden bezocht en de zwemmers erg leergierig zijn iets wat zeker helpt om te komen
tot betere prestaties.
Eind maart werd weer deelgenomen aan de altijd weer spannende 1 uurs estafette in
Hoogezand.
Dit jaar met een tiental zwemmers/sters en begeleidende ouders. Een uur lang achter
elkaar steeds 50 Meter sprinten waarna de zwemmer/ster “met de stok” pijlsnel uit het
water moet worden gehesen.
Sinds enige maanden staan de Moby Dick zwemmers er weer flitsend op in hun nieuwe
clubkleding.
Deze kleding werd aangeboden door Adspect ingenieurs uit Erica en Bartels Sport uit
Emmen. Van Forbo uit Coevorden kregen we bovendien mooie hooded Erima sweaters
Onze woensdagavond Trimgroep o.l.v. Jan Vos gaat al jaren als een speer. Elke woensdag
van 20.00- 20.45 uur werd er afwisselend fanatiek/ relaxed gezwommen. Soms “een
volle bak” met soms wel 17 zwemmers/sters
Alle zwemslagen worden bijgehouden, getraind op techniek en kracht van arm- en
beenspieren, echter ieder op zijn/haar niveau.
De afdeling Waterpolo Dames / Heren en Jeugd speelden hun thuiswedstrijden in
Coevorden met 2 Heren ; 1 Dames; 1 jeugd team < 13 jaar en 1 jeugdteam < 15 jaar.
Onze jeugd < 13 jaar presteerde ook dit seizoen erg goed. Ze wonnen bijna al hun
wedstrijden De coaching was in goede handen bij Erika Schulte en Ciska de Jonge.
De jeugd < 15 jaar zat in een zware competitie met ploegen uit Leeuwarden; Groningen;
Assen; Meppel ; Heerenveen en Drachten. Ondanks dat onze jeugd erg trouw de
trainingen bezoekt, bleek dat zij tijdens de wedstrijden nog tactisch inzicht te kort
komen. Wieger van Dalen was coach/begeleider van dit erg enthousiaste team!
De waterpolo Heren 1 en 2 hielden zich beide goed staande in de bovenste regionen van
de Noordelijke waterpolocompetitie. Ondanks dat de personele bezetting soms wat krap
was is de teamspirit prima….
Ook onze waterpolo Dames zetten hun beste beentje voor en dit bleef niet zonder
resultaat.
Feit is nog wel dat het trainingsbezoek van zowel de Heren als de Dames te wensen over
laat. In het komende seizoen 2019/2020 zullen we hier met z’n allen aan moeten
werken, dan zullen de resultaten ook zeker stijgen.

Onze dames/heren waterpoloërs kregen nieuwe polo zwemkleding. Door een spontaan
opgestarte sponsoractie werden gulle giften van diverse sponsoren binnen gehaald! Ook
onze jeugdteams zijn nu voorzien van flitsende stoere Arena waterpolokleding.
Het bestuur/een werkgroep gaat in september aanstaande in de vorm van een soort
open dag een passende aanbieding opmaken. Een morgen waarbij de nieuwe zwem- en
polokleding getoond zal worden en de gulle gevers bedankt worden. Dit alles onder
genot van een kopje koffie enz…
We kunnen met zijn allen terugzien op een zeer goed verlopen Moby Dick seizoen zie
hiervoor ook onderstaande:
- Diverse nieuwe leden voor de verschillende Moby Dick afdelingen meldden zich aan.
- De Moby Dick zwemmers werden goed begeleid door onze enthousiaste ouders en
pakten veel medailles in wedstrijden door heel Noord Nederland.
- Onze jeugd waterpoloteams trainden wekelijks zeer enthousiast. Het afsluitende
waterpolokamp in Wilsum onder leiding van Wieger; Tom en Stephan was erg geslaagd.
- We hebben intussen ook weer 2 nieuwe waterpolo scheidsrechters en 4 zwemofficials
die weer voor onze club kunnen fungeren
- Aan de in juni jongsleden georganiseerde Moby Dick clubkampioenschappen werd net als vroeger ook weer deelgenomen door diverse waterpoloërs. Een erg geslaagde
activiteit met alleen maar winnaars
- Onze zwem TC heeft allerlei mooie plannen voor de nieuwe zwemcompetitie en
de waterpolojeugd onder 15 gaat op de woensdagavonden trainen in Emmen.
- We doen gedurende de maanden juli – augustus en september mee aan de COOP
Statiegeld actie van COOP Jongman in Schoonebeek. Hierbij wordt het bedrag van de
ingeleverde statiegeld bonnetjes door COOP aan Moby Dick verdubbeld.
- Ook is Moby Dick weer opgegeven voor de RABO clubkasaktie. Dus allemaal stemmen
als je Rabobank lid bent.
- Het 40e internationaal Moby Dick waterpolotoernooi was met 134 deelnemende
dames en heren ploegen uit 5 Europese landen een topper . Veel is vastgelegd in vele
leuke foto’s en filmpjes! Zelfs TV Drenthe was op donderdag op de Zandpol aanwezig
voor een reportage.
- In augustus/september as wordt in Noord Nederland een zwemtrainer -(Groningen)
maar ook een waterpolotrainerscursus (Ter Apel) door de KNZB georganiseerd en Moby
Dick doet mee!
Tot slot willen we alle Moby Dick leden; hun ouders; begeleiders; trainers; coaches ;
vrijwilligers van harte bedanken voor jullie geweldige inzet tijdens het afgelopen zwempolo seizoen!

Wij wensen iedereen een hele fijne vakantie
Bestuur zwem- en polo club Moby Dick

