
             

                                         

                  

 

Moby Dick nieuwsbrief september 2022  

 

 

    

Beste Moby Dick leden en ouders/verzorgers, 
 
We hebben deze keer weer een volle nieuwsbrief, we gaan dus direct van start. 
 
Verbouwing De Slagen 
Zoals het er nu naar uitziet lijkt het erop dat de verbouwing van het zwembad op tijd is gereed. Dat zou 
dan dus inhouden dat we vanaf volgende week weer kunnen trainen. Of we dan ook kunnen omkleden 
in de kleedkamers is nog niet duidelijk. We volgen vanzelfsprekend de vorderingen nauwlettend en 
zullen iedereen informeren zodra het e.a.a. echt duidelijk is. 
 
ALV 
De algemene ledenvergadering vindt dit jaar plaats op 24 november. Iedereen krijgt tijdig de agenda en 
locatie door (waarschijnlijk 't Aole Gemientehoes). 
 
Feestelijke seizoenstart 
We hebben inmiddels meer dan 80 aanmeldingen, wat trouwens niet betekent dat je je niet meer kunt 
aanmelden, dat kan nog altijd via de link hieronder. 
 
In tegenstelling tot eerdere berichten starten we niet om 18.00 maar om 19.00! 
 
Zowel voor de kinderen als voor de volwassenen hebben we goed nagedacht over de innerlijke mens, 
ofwel er zal heerlijk eten klaargemaakt worden zowel aan het begin van de avond als gedurende de 
avond, houdt daar dus rekening mee. Zoals het er nu naar uitziet wordt ook iedereen getrakteerd op 
live muziek! 
De toegang is kosteloos en de avond zal ongeveer tot 0.00 duren. 

Link inschrijven seizoenstart 

Rabobank Clubactie 
Ook dit jaar is het weer mogelijk (alleen als lid van de Rabobank) om te stemmen op je club. Concreet 
houdt dat in dat ongeveer 10 euro per stem verdient kan worden. En dat tikt best aan! 
In je Rabo app op de mobiele telefoon, verschijnt op het beginscherm een knop waarop staat dat je kan 
stemmen. Je mag op maximaal drie clubs stemmen. Om op Moby Dick te stemmen, moet je zoeken op 
ZPC Moby Dick (dus met ZPC ervoor). Vraag ook vrienden en familie te stemmen op onze club! 
 
 
 

https://forms.gle/yXVXpumeS22UyyLTA


Terug- en vooruitblik 
Door de grote verbouwing van zwembad de Slagen in Schoonebeek bleef het thuisbad van de Witte 
Walvissen zeker gesloten voor alle activiteiten tot 17 september as! 
Alleen voor de jeugd zwemafdeling wist het MD bestuur/zwemTC  zwemwater te regelen in zwembad 
de Swaneburgh te Coevorden. 
De zwemmers kunnen gedurende de verbouwing van de Slagen in Coevorden hier in overleg 
meetrainen tijdens de trainingsuren van CZ en PC de Plons. Een mooie vriendendienst! 
Onder leiding van KNZB trainster Mabel Kerpels wordt nu nog door de Moby Dickers getraind op de 
maandag, de woensdag en de vrijdagavond. 
Helaas konden er voor de Waterpolo Dames en Heren; de Masters en de trimzwemmers in de 
binnenbaden van Klazienaveen en ook Emmen, geen passende tijden gevonden worden. 
Doordat de buitenbaden in Sleen; Erica en Weiteveen in de 1e week van september sluiten, blijft alleen 
natuurbad de Zandpol over.  
De MD  waterpolo jeugd in traint alweer in Emmen samen met ESTA, waar ze ook hun 
competitiewedstrijden weer gaan spelen. Voor de Dames en Heren waterpoloërs van Moby Dick duurt 
het nog even voor de competitie 22/23 van start gaat. 
Zij spelen van begin oktober “thuis“ in zwembad de Swaneburgh in Coevorden. 
Met een heel goed gevoel kijken we allemaal terug op het 41e Moby Dick waterpolotoernooi dat in juli 
op Natuurbad de Zandpol werd gehouden, dat sportief maar ook financieel zeer goed is verlopen. 
Reden te meer dat het MD bestuur het komende zwemseizoen ludiek van start wil laten gaan. 
Op vrijdagavond 23 september zijn alle MD leden; ouders en vrijwilligers vanaf 19.00 uur(!) harte 
welkom op de locatie van” Food in the Wood”  in het bosje bij de familie Rotmensen aan de 
Klaassenweg/Schansweg. Het Moby Dick bestuur hoopt op deze wijze op informele wijze haar 
vrijwilligers en alle leden te bedanken voor hun geweldige inzet en zo tevens een nog betere binding 
binnen de club te krijgen. 

Tot zover deze Moby Dick nieuwsbrief 
 
 Bestuur zpc Moby dick 

 
 
 
 

 


