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Van de bestuurstafel 
Aan het eind van sportseizoen 2017-18 mogen we terug kijken op een tumultueus verlopen jaar. In de winter 
verloren we een polo-trainer, Bart Pool, en in de nasleep daarvan ook een flink aantal waterpolo leden. In 
februari verloren we onze voorzitter, Pascal Boender, en alsof alles nog niet genoeg was, moest het bestuur in 
mei besluiten om de startgemeenschap met De Plons te beëindigen. Bestuurlijk een heftig jaar dus. Sportief 
gezien was het een redelijk succesvol jaar. De zwemmers konden half juni ontzettend scoren op de 
limietwedstrijden voor volgend seizoen, en de polo jeugd won prijzen op het Zepta Toernooi en het Stienen 
Flier toernooi. En als vanouds was er in het eerste weekend van juli het Zandpol toernooi waar 1300 zwemmers 
uit heel Europa op af kwamen. Het ziet er naar uit dat de vereniging nu toch echt weer in rustiger vaarwater 
terecht komt.  
 
Toen FC Emmen in mei promoveerde naar de eredivisie, ‘barstte Emmen van trots’, zoals het Dagblad van het 
Noorden kopte. Sportjournaliste Marijn de Vries, schreef in een column in Trouw (22-5-18) dat ze nu wel klaar 
is met die oh-zo-leuke grapjes over Drenthe, dat er niets gebeurt. Ze legt uit dat Drenten bescheiden zijn en 
weinig woorden gebruiken. Maar ze eindigt haar column met een punt van zelfkritiek voor de Drenth; “we 
moeten zelf opstaan en zeggen wat we goed kunnen.” Misschien geldt dat ook voor Moby Dick. Als je er even 
bij stil staat, zie je dat Moby Dick een formidabele club is met een rijke geschiedenis en een prachtige 
toekomst.  
 

 Even voorstellen, Wieger van Dalen, Voorzitter a.i.  
Even voorstellen; wie is Wieger van Dalen? 
Ik woon sinds 2001 in Schoonebeek aan de Norbruislaan 1; tegenover café Dorgelo, zeg maar. Ik kom 
oorspronkelijk uit Zuidoost Friesland, vlak bij Wolvega. Dus cultureel ben ik een half Fries, half Drents. 
In het dagelijks leven ben ik docent aan de Hogeschool Windesheim, en ik reis drie a vier keer in de 
week naar Zwolle. Ik heb vijf kinderen die in de loop der jaren allemaal zijn gaan waterpoloën.  
In de winter van 2006 begon mijn oudste, Bart van toen 9 jaar, te zwemmen. Al snel raakte ik 
betrokken bij de coaching van zijn team. Als korfballer van huis uit, snapte ik het positiespel van de 
waterpolo wel, alleen begreep ik maar niet waarom het zo langzaam ging allemaal. Die gedachte 
verdween snel toen ik bij een nieuwjaarsreceptie zelf in het water mocht liggen. We speelden 
overdwars in De Slagen (!) maar toch was die afstand te groot om in het door mij gewende en 
gewenste tempo te kunnen bewegen. Men wat was dat zwaar. Enfin, ik heb een hoop bijgeleerd de 
afgelopen jaren en toen de vereniging zonder voorzitter kwam te zitten dit voorjaar, heb ik mij 
beschikbaar gesteld voor de functie. Ik hoop dat ik voor de vereniging veel kan betekenen. 
 

 Zwem TC 
Onze zwemgroep heeft een sportief en succesvol seizoen achter de rug. Persoonlijke records zijn dit 
jaar keer op keer verbroken en er zijn prachtige resultaten behaald door de zwemmers. Dit kwam heel 
mooi tot uiting tijdens de ‘prijzenregen’ op de finales van de 25 meter competitie in Winschoten en de 
finales van de 50 meter competitie in Hoogezand. In Winschoten zijn er zestien medailles bij elkaar 
gezwommen door zes zwemmers, wat Moby Dick een tweede plaats in het eindklassement opleverde 
en een prachtige beker! Ook in Hoogezand zijn er goede resultaten behaald met weer heel wat prijzen 
en persoonlijke records. Het wedstrijdseizoen is zaterdag 14 juli afgesloten met een onderlinge 
wedstrijd in het buitenbad in Exloo.  



  

 
Gedurende het afgelopen seizoen is de Zwem TC volop in ontwikkeling geweest en hebben we samen 
mooie dingen bereikt. Het wedstrijdsecretariaat is weer op poten gezet en vier ouders hebben met 
positief resultaat de cursus tot tijdwaarnemer/ keerpuntofficial van de KNZB afgerond. Daarnaast zijn 
er verschillende ouders die als begeleiding functioneren tijdens de wedstrijden, helpen bij het 
tijdzwemmen of ondersteuning bieden bij de trainingen waar nodig. De onderlinge sfeer tussen de 
vrijwilligers (ouders) is goed en de zwemmers vormen een eenheid. Hier zijn we trots op met zijn 
allen! 
 
Tijdens de laatste training van dit seizoen hebben we helaas afscheid moeten nemen van onze 
trainster, Ria Heugens. Het bestuur is druk op zoek naar een nieuwe zwemtrain(st)er. We hopen vóór 
aanvang van het nieuwe seizoen deze functie weer in te kunnen vullen. De trainingstijden blijven 
volgend jaar hetzelfde, dus woensdag van 19.15 tot 20.00 uur en zaterdag van 08.30 tot 09.30 uur.  
 

 Trimgroep 
De trainingstijd van de trimgroep blijft van 20:00 uur tot 20:45 uur op woensdagavond.  
 

 Polo TC 
Zoals iedereen weet was het een hectisch seizoen. Ondanks dat heeft de jeugd ontzettend goede 
resultaten behaald, zelfs een 1e plaats. Dames 1 is als 2e geëindigd, dames 2 middenmoot en de heren 
ook.  
 
We gaan niet zeggen dat het een heel gezellig seizoen was, het heeft de PoloTC veel energie gekost 
om alles in goede banen te leiden. Van de PoloTC in zijn oorspronkelijke samenstelling is door het 
beëindigen van de startgemeenschap en overige perikelen nagenoeg niets overgebleven. Gelukkig 
hebben we Ciska de Jong bereid gevonden plaats te nemen in de PoloTC, evenals Henk Stokman, die 
aanschuift in het nieuwe seizoen. 
Joke Dubbink gaat volgend seizoen het damesteam begeleiden, deze bestaat momenteel uit 8 dames, 
wat nog niet genoeg is. Ciska de Jong gaat de jeugd begeleiden en Henk Stokman gaat de heren 
begeleiden. 
In de ‘’wandelgangen’’ werd er vaak gepraat over de slechte communicatie. Als er iets speelt ga dan 
naar de PoloTC en meld het dan aan de betreffende persoon, wij hebben afgelopen seizoen niet overal 
op kunnen reageren omdat er ook niet naar ons gecommuniceerd werd. Omdat we nu geen 
startgemeenschap meer zijn, maar gewoon weer onze eigen club ZPC Moby Dick, gaan we er met zijn 
allen voor om het weer gezellig te maken, een leuk potje te poloën, gezelligheid onder elkaar, de 
jeugd begeleiden om goede poloërs te worden, etc. 
 
We hebben allemaal kunnen voelen hoe het is en was op het toernooi, waar er een gezellige 
stemming heerste. Ik persoonlijk heb het een ontzettend leuk en succesvol toernooi gevonden. De 
saamhorigheid was erg sterk. Daarom snap ik het ook niet dat er zoveel leden bedankt hebben en 
vertrokken zijn naar een andere vereniging. Op het toernooi was iedereen een Moby Dicker. 
 
Dus voor volgend poloseizoen alle neuzen dezelfde kant op, een leuk potje poloën, geen prestaties, als 
je wint is het natuurlijk super, en heel veel gebondenheid en gezelligheid. 
 
Namens de PoloTC,  
Joke Dubbink 
 

 Financiële positie 
Afgelopen seizoen hebben we de maandelijkse uren van Zwembad de Slagen in Schoonebeek naar 
beneden geschroefd en dit hebben we financieel echt kunnen merken. 
 
Helaas hebben we afgelopen maanden veel afmeldingen gehad bij de waterpolo afdeling en daardoor 
zullen de opbrengsten voor komend seizoen aanzienlijk minder worden. 
 
Via de Rabobank clubkasactie hebben veel leden hun stem op onze vereniging uitgebracht en hebben 
we een bedrag van €421,20 mogen ontvangen. Bedankt voor jullie stem! Van de extra opbrengsten 
willen we gaan kijken naar nieuwe (zwem)kleding voor al onze leden en begeleiders. 



  

 
We hopen aankomend seizoen wat meer tijd te krijgen om de incasso van de contributie via Sportlink 
in te voeren. 
 

 Jeugdactiviteit Moby Dick 50 jaar Grolloo 
Zaterdag 16 juni was er een activiteit voor de jeugd van ZPC Moby Dick gepland in verband met het  
50-jarig bestaan van de club. De leuke uitnodiging gemaakt door Els Lagendijk (moeder van Ellen en 
Sophie) wekte veel belangstelling op. Maar liefst 40 jeugdleden gaven zich op.  
 
Een hele middag klauteren en abseilen en nog meer sportieve activiteiten bleek nog leuker dan 
gedacht. De Moby Dick jeugd kon er geen genoeg van krijgen. Tegen 16.30 uur hadden Joke en Jan van 
het organisatie comité Moby Dick 50 jaar dan ook moeite om alle leden bij elkaar te krijgen voor een 
gezamenlijke hap op het gezellige terras. Ook de kano's in de grote zwemvijver waren niet veilig voor 
onze jeugd, Kai-Le toonde zich een ware kajakker. Tegen 17.30 uur zijn we richting huis vertrokken.  
Alle chauffeurs en begeleiders namens de kinderen nogmaals bedankt! 
 
NB! Erika Schulte maakte heel veel leuke actie foto's, we proberen hiervan nog een soort compilatie te 
maken. Wordt vervolgd dus. 
 

 Stienen Flier Cup Noordwolde 
Dit jaar deden er twee jeugdploegen mee aan de Stienen Flier Cup in Noordwolde. De jeugd onder de 
17 maakte er een heel weekend kamperen van. De coaches Ton en Edwin hadden voor tenten en de 
innerlijke mens gezorgd en het zwembad zorgde voor vertier. Uit heel Nederland komen daar clubs 
met de jeugdleden voor een weekendje poloën. Heel gezellig, en ook zeer interessant om die andere 
sportculturen te bekijken. Zo onderscheidde de zwem- en poloclub Utrecht zich met een gigantische 
keuken. Stonden ze daar om 13.00 ’s middags doodleuk pannenkoeken te bakken voor een heel team.  
De jeugd onder de 13 vond een dagje wel genoeg. Wij deden alleen de zaterdag mee. Dit had wel tot 
gevolg dat onze wedstrijden op de zaterdag gepland werden en we dus om 09.00 ’s ochtends 
begonnen, en onze laatste wedstrijd om 20.00 mochten spelen. Tja, dat is even verrassend. Dan kun je 
net zo goed wel overnachten…  
 
Speltechnisch ging het overigens prima. Beide teams eindigden als tweede in hun poule en lieten 
hiermee zien dat het waterpolo bij Moby Dick landelijk mee kan doen! 
 

 Clubkampioenschappen zwemmen 2018  
Zaterdag 23 juni werden in zwembad de Slagen te Schoonebeek de jaarlijkse Clubkampioenschappen 
voor de zwemmers van Moby Dick gehouden. In vlot tempo werden de verschillende nummers 
afgewerkt. De net geslaagde zwemofficials/ tijdwaarnemers konden zo ook mooi de nodige ervaring 
opdoen. 
 
De jongste leden zwommen 3 x 25 meter en 2 x 50 meter, terwijl de oudere leden alle afstanden in 
50 meter aflegden, behalve de altijd zware en moeilijk te zwemmen vlinderslag waarvan 25 meter 
afgelegd moest worden. Dankzij de net opgeleide MD tijdwaarneemsters en een strakke 
wedstrijdleiding onder leiding van Marcel Kerpels werden de wedstrijden in vlot tempo afgewerkt. 
 
De oudste leden zwommen behalve de 50 M vlinder allemaal 100 meter nummers. De behaalde 
totaaltijden werden door de “rekenkamer“ opgeteld, waarna de Moby Dick clubkampioenen 2018 
bekend werden. 
 
Op voorspraak van zwemtrainster Ria Heugens werd de zogenaamde TOPPER beker uitgereikt aan 
jeugdlid Pascal. Hij had door zijn goede trainingsinzet en positiviteit deze Topperbeker dik verdiend. 

 

 Toernooi 
Honderden waterpoloërs vormden in het weekend van 6, 7 en 8 juli weer het decor van inmiddels de 
39e editie van ons internationale waterpolotoernooi. Evenals voorgaande jaren zaten we weer 
helemaal vol. Er werd gespeeld met ruim 120 waterpoloteams uit binnen- en buitenland, verdeeld 
over zestien poules en spelend op 6 velden.  
 



  

Na de frisse, natte editie van 2017 waren er dit jaar extra voorzieningen bestaande uit een hot tub 
met heerlijk warm water van ruim 30 graden, 2 immense tankwagens met ruim 75.000 liter warm 
water die ervoor moesten zorgen dat de waterpoloërs lekker warm konden douchen na een koud 
spelletje waterpolo en een grote mini feesttent genaamd “de badmuts”. Gelukkig waren de 
weergoden ons dit jaar echter goedgezind en de sfeer was wederom geweldig.  
 
Nieuw dit jaar was ook dat er gebruik gemaakt is van een handige Moby Dick toernooiapp, waardoor 
de spelers, maar ook scheidsrechters door middel van pushberichten direct op de hoogte waren van 
verschillende wijzigingen. 
Kijk voor een sfeerimpressie van het toernooi (foto’s en filmpjes) op onze Facebook pagina. Volgend 
jaar zal het 40e toernooi plaatsvinden op vrijdag 5, zaterdag 6 en zondag 7 juli 2019. 

 

 Trainingsweekend voor de jeugd Z.O. Drenthe op 8 en 9 september 
In de voorbereiding naar het nieuwe seizoen, organiseert ESTA een Trainingsstage op Zaterdag 8 en 
Zondag 9 september in Moekes Gat, Ter Apel. Met jeugdleden van een aantal bevriende verenigingen 
uit de regio, gaan we de jeugd voorbereiden op een nieuw seizoen Waterpolo. We overnachten op 
Camping Moekes Gat. De vormfactoren Fysiek, Techniek, Tactiek en Mentaal komen in dit weekend 
aan de orde. Externe trainers en coaches zullen samen met het kader van WSG ESTA inhoud geven aan 
dit evenement. Ook trainers die willen leren kunnen zich opgeven en meedoen. Wij hebben er zin in 
en Plezier en Ontwikkelen voor iedereen staat hier voorop! 
 
Doelgroep: jeugd van 8 t/m 16 jaar. Kosten zijn nog niet bekend, maar zullen redelijk zijn. 
Wil jij je opgeven? Dat kan bij jan.glazenburg64@gmail.com Nadere info volgt zeker vroegtijdig. 
Opgave voor het weekend dient uiterlijk 21 augustus binnen te zijn. 
 

 Trainingsstage naar Montenegro 
Daarnaast zijn we (Water Polo School Emmen, WPS Emmen) aan het inventariseren of er 
mogelijkheden zijn om in de meivakantie in 2019 een trainingsstage naar Montenegro te organiseren. 
De informatie over de reis en kosten en verblijf en programma voor die week, wordt waarschijnlijk op 
zondag, tijdens de trainingsstage, uitgelegd door de organisator. 
  
Doelgroep voor deze stage is de groep jongens en meisjes van 11 tot en met 18 jaar. RWPS-leden 
binnen de doelgroep kunnen meedoen aan deze stage. Op de site van www.powerswim.nl zijn 
voorbeelden te vinden. 
Info en opgave bij: Jan Glazenburg, tel 06-11564142, email: jan.glazenburg64@gmail.com 
 

 trainingen seizoen 2018-2019 start vanaf ma 3 sept 
Zoals gezegd verandert er niets aan de trainingstijden van de wedstrijdzwemmers en de trimgroep. 
Voor de poloërs gaan de trainingstijden er komend seizoen als volgt uitzien: 
 

Waterpolo heren 1/ 2 en dames:   woensdag: 20.45 – 21.45 uur de Slagen 
      vrijdag:  21.00 – 22.00 uur de Slagen 
Waterpolo jeugd <13 en <15 jaar:   zaterdag: 9.30 – 10.30 uur de Slagen 
 
Het bestuur is bezig extra trainingsmogelijkheden te regelen voor de waterpolo jeugd, indien dit lukt, volgt 
meer informatie hierover na de vakantie. 
 
Wij wensen iedereen een hele fijne vakantie en vanaf 5 september zullen wij samen met jullie starten aan een 
nieuw gezellig en sportief seizoen.  

 
 

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