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Voor jullie ligt de allereerste “Spetter Nieuws”.  Met dit nieuwsbulletin wil de zwemcommissie graag structureel de 

zwemleden en de ouders/verzorgers informeren vanuit de zwemcommissie.  
 

Bestuur de Plons 

De vereniging heeft behoorlijke roerige tijden achter de rug. Maar met de komst van het nieuwe bestuur is het tij aan het 

keren.  Het dagelijks bestuur bestaat uit drie jonge enthousiaste waterpoloërs die de taken van voorzitter (Bas Hazekamp), 

secretaris (Mieke Meijerink) en penningmeester (Ramon Soer) op zich hebben genomen en uit leden van de zwem- en 

waterpolocommissie.  Samen werken zij eraan om structuur aan te brengen binnen de verenging en vanuit daar de 

vereniging weer op de kaart te kaart te zetten. Met als doel de verenging te laten groeien waarbij er voor de leden meer 

georganiseerd kan worden. In een volgend nieuwsbulletin wordt het bestuur nader aan jullie voorgesteld. 
 

Nieuws vanuit de zwemcommissie 

De nieuwe zwemcommissie begint steeds meer vorm te krijgen.  Nadat Erik Loof vorig seizoen heeft aangegeven dat hij 

stopt met de zwemcommissie en zich enkel nog op de zwemtrainingen gaat focussen, hebben Denise Smit en Renata 

Ophof de zwemcommissie op zich genomen.   
 

Wie zijn wij? 

Renata Ophof, 36 jaar jong en woon met mijn man Erik en onze twee kinderen in Steenwijksmoer. Onze 

zoon Dinand (11 jaar) en onze dochter Saskia (6 jaar) zwemmen beide vanaf april 2016 bij de Plons.  
 

Denise Smit, 48 jaar jong en woon met mijn man Gert en onze dochter Ilse (16 jaar) in Gees. Ilse zwemt 

vanaf haar 7e jaar bij De Plons.  
 

“We zijn in het diepe gesprongen, maar samen zeten we onze beste zwembeentjes voor om van de Plons weer een spetterende vereniging te maken! 

 

Wat zijn onze taken? 

Wij proberen alles wat met de zwemsport te maken heeft binnen De Plons zo goed mogelijk te regelen, zodat zwemmers 

kunnen zwemmen en trainers kunnen trainen. Dat betekent dat wij ervoor zorgen dat de vele vrijwilligers, die zich 

intussen hebben aangemeld weten welke taken ze moeten uitvoeren, zodat wedstrijden geregeld worden, officials weten 

wanneer ze als tijdwaarnemer worden verwacht en er vrijwilligers zijn die ondersteuning bieden bij de wedstrijden. 

Als iedereen een klein beetje doet, blijft het voor iedereen leuk. Bovendien is het ook gezelliger als je samen activiteiten 

oppakt. Samen is leuker! 
 

Daarnaast is er een activiteitencommissie (onder leiding van Bas Hazekamp), een communicatiecommissie (onder leiding 

van Mieke Meijerink) en een sponsorcommissie (onder leiding van Ramon Soer) opgericht. Ook deze commissies krijgen 

steeds meer vorm. Maar er is altijd ruimte voor meer hulp. Met name bij de sponsorcommissie zoeken we nog leden! Wie 

bezit de kunst om sponsors voor de vereniging te werven? Schroom niet en meld je aan!  
 

Via dit nieuwsbulletin proberen wij eenieder zo goed mogelijk op de hoogte te brengen van de belangrijkste 

ontwikkelingen binnen De Plons. We hopen dat de communicatiecommissie dit bulletin de volgende keer samen met ons 

gaat oppakken. 
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Trainingstijden 

Overzicht komt op de website te staan. Maar voor de volledigheid hierbij het overzicht. 

Dag Tijd Voor wie Trainers  

Maandag 18.00 - 18.45 uur Recreanten 
*voor de selectie is 1 baan vrij om banen te trekken 

Winie Veenstra / Daniëlle Loof 
Renata Ophof (ondersteuning) 

Woensdag 18.00 - 19.30 uur Voor- en jeugdselectie Erik Loof/ Luit Timmer 

Vrijdag  18.00 - 19.15 uur Voorselectie Erik Loof 

Vrijdag 18.00 - 19.30 uur Jeugdselectie Luit Timmer 

Vrijdag 19.15 - 20.15 uur Masters Harrie Hemme 
 

 

Afspraken 

Bij een thuiswedstrijd moet voorafgaand aan de wedstrijd het bad klaar worden gemaakt. Daarbij moeten ook bankjes 

vanuit de sporthal naar het bad worden gebracht, wilt u ons daarbij helpen? 

Na een thuiswedstrijd moeten de bankjes weer teruggezet worden en moet het bad en de kleedkamers schoon worden 

gemaakt, ook hierbij willen we graag de hulp van de ouders vragen. 

Bij een uitwedstrijd staan de namen van degene, die moet rijden. Als u moet rijden is het de bedoeling dat u 3 kinderen 

meeneemt naar de wedstrijd. Als u niet kunt rijden, wilt u dan zelf voor een vervanger zorgen? En wilt u hierover degene, 

die de uitnodiging heeft verstuurd informeren? Als u rechtstreeks gaat, wilt u dat dan ook laten weten aan degene, die de 

uitnodiging heeft verstuurd (dan hoeft er bij het zwembad in Coevorden niet te worden gewacht)! 

Wij zoeken nog hulp voor…. 

Ondanks dat we intussen een aardige pool met vrijwilligers hebben, zijn we nog op 

zoek naar de volgende mensen: 

- Een tijdwaarnemer (bij voorkeur iemand uit de groep met de jongste 

kinderen). 

- Ouders die ploegleider willen zijn bij de wedstrijden. 

- Leden voor in de sponsorcommissie. 

- Mensen die tijdens de thuiswedstrijden de briefjes willen ophalen.  Meld je bij ons aan! 

 
 

Wedstrijdoverzicht 

Vanuit de vereniging wordt waar mogelijk zo veel mogelijk ingeschreven/ deel genomen 

aan wedstrijden. De trainers bepalen veelal aan welke wedstrijd welke zwemmers 

meedoen. Maar om wegwijs te raken in de verdeling van de leeftijdsgroepen, zit bij deze 

nieuwsflits een overzicht van deze indeling. 

Sponsoring 

Net als iedere vereniging kan De Plons ook financiële ondersteuning gebruiken. Wilt u een bijdrage doen? Neem dan 

contact op met Ramon Soer. Hij kan u vertellen welke mogelijkheden er zijn.  

Contactgegevens: 

Denise en Renata > Zwemcommissie > zwemcommissie@de-plons.nl 

Bas Hazekamp > Voorzitter Bestuur/ Activiteitencommissie > voorzitter@de-plons.nl 

Mieke Meijerink > Secretaris Bestuur/ Communicatiecommissie > secretaris@de-plons.nl 

Ramon Soer > Penningmeester Bestuur/ Sponsorcommissie > penningmeester@de-plons.nl 
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