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Spetternieuws 
Het laatste nieuws van zwem- en waterpolovereniging De Plons 
Nummer 3, mei 2017 

De weken zijn voorbij gevlogen en het seizoen loopt op zijn einde. Voor de waterpoloërs zit de competitie er alweer 

op. In bijlage 1 vind je een overzicht waar elk team is geëindigd in de competitie. Voor de zwemmers staan er nog 

enkele wedstrijden op het programma. Al met al kunnen we 

terugkijken op een geslaagd seizoen, waarbij iedereen zich 

elke keer weer van hun beste kant heeft laten zien!  

 
 

 

Acties 

Onze vereniging is afgelopen seizoen behoorlijk actief geweest op het gebied van acties. De Plons heeft onder andere 

meegedaan aan de Rabobank actie ‘Steuntje in de rug’ en natuurlijk ‘De Grote Clubactie’. Afgelopen weken hebben 

we volop sportplaatjes kunnen sparen bij de Jumbo.  

Sportplaatjesactie Jumbo 

Supermarkt Jumbo heeft in samenwerking met verschillende 

sportverenigingen een leuke actie bedacht, de sportplaatjesactie. 

Samen met nog 8 verenigingen uit Coevorden doet de Plons hier aan 

mee. Bij besteding van 10 euro ontving je 5 sportplaatjes die je 

vervolgens in een verzamelalbum kunt plakken. In totaal kon je 945 

plaatjes sparen! 

  

Tank & Schenk 

Shell Coevorden gaat dingen echt anders doen en durft te experimenteren. Dat doen ze niet alleen. Zij geloven in 

de kracht van samenwerken met lokale sport-, muziek-, cultuurverenigingen en goede doelen. Tank & Schenk zal 

geld opleveren voor CZ& PC De Plons, zonder dat het u tijd of middelen kost! 

Shell introduceert een revolutionair spaarsysteem. Dit systeem heet Tank en Schenk, dat klinkt goed en voelt nog 

beter. Wat is mooier: krijgen of geven? Per liter die u tankt draagt Shell Coevorden 1 cent af aan De Plons.  

Dus als u tankt bij Shell Coevorden 
steunt u direct en gratis CZ & PC De Plons! 

 

Op een tv scherm in de shop worden de gespaarde bedragen direct vermeld en opgeteld. Twee maal per jaar 

ontvangt De Plons het gespaarde bedrag van ons. Shell Coevorden verwacht per jaar totaal tussen de € 10.000,= en 

€ 15.000,= te kunnen schenken aan de deelnemende verenigingen en goede doelen. Afhankelijk het enthousiasme 

van de leden van De Plons kan dat een behoorlijk bedrag opleveren. 

 

 

 

 

U vindt Shell Coevorden aan de Europaweg 2, naast de 

Europa Garage Coevorden, tegenover De Nieuwe Veste. 

Datum Wedstrijd 

20-05 I-advies te Borger 

20-05 t/m 22-05 Regionale Kampioenschappen 

10-06 en 11-06  Regionale Minorenfinales 
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Plonsie 

Een vereniging zonder mascotte is toch wel wat kaal. Daarom hebben we in 

de vorige nieuwsbrief een oproep geplaats aan alle leden om ideeën voor een 

mascotte en een bijpassende naam te bedenken. Sinds februari heeft de 

zwemclub een echte mascotte genaamd Plonsie! 

Plonsie is een beer die van zwemmen houdt, dit kun je ook zien aan zijn 

outfit. Hij draagt een zwembroek, badmuts, duikbril, sjaal in de kleuren van 

de club en een t shirt met daarop de namen van de wedstrijdzwemmers. Om 

de zwemmers aan te moedigen gaat Plonsie mee naar alle wedstrijden. En 

aanmoedigen dat kan hij, dat deed hij ook op 4 maart bij de 1-Uurs estafette 

in Hoogezand. De jongste zwemmers zwommen 3.850 meter. Daarmee 

behaalden ze een mooie 2e plek. 

 

Nieuwe leden 

Afgelopen periode heeft de vereniging (bij de afdeling zwemmen en/of waterpolo) de volgende nieuwe leden erbij 

gekregen: Naomi van Blanken, Ellis Hamberg, Cor Koekkoek, Theo Vinke, Tara Leemhuis, Maaike Vroege, Rafaël en 

Emanuel van der Putten, Rhodante Grip en Iva Mol. Welkom binnen de vereniging!  Wij wensen jullie heel veel 

sportief waterplezier! 

 

Sponsorbrief 

Net als iedere vereniging kan De Plons een financiële ondersteuning gebruiken. Ken je iemand of wil je zelf De Plons 

sponseren? Vul dan snel de sponsorbrief in! Deze brief is te vinden op de website van De Plons, daarnaast hebben we 

hem alvast bijgevoegd in de mail. 

 

Waterpolo afdeling 

Het waterpolo seizoen is ten einde. Alle teams hebben goed gepresteerd en aan de 

doelstellingen voldaan. Team <17 is zelfs kampioen geworden. Nogmaals felicitaties 

en hulde aan de spe(e)l(st)ers en begeleiding. Het blijft toch altijd een opgave om er 

voor te gaan. 

We wilden als PoloTC de training in stijl afsluiten met ondersteuning van Sander 

Bathoorn. Helaas is dat niet meer gelukt. Onlangs is Sander hoofdcoach geworden 

van SGHA uit Heerenveen. Desalniettemin zal hij ons blijven ondersteunen. De 

geplande clinic wordt nu doorgeschoven naar begin volgend jaar. 

De trainingsaanpak voor komend seizoen zal ook wat anders worden dan dat we gewend zijn. Naast het aanleren van 

technieken (bijv. contraspong, iedereen weet natuurlijk wat dat is) willen we met name bij de jeugd meer mensen 

aan het bad. Enerzijds omdat het werken met de jeugd behoorlijk intensief is. Anderzijds leert de praktijk dat 

training en coaching in kleinere groepjes veel meer effect heeft. Het vergt dan wel wat van de train(st)ers en met 

name het aantal train(st)ers. Sander zal ons gaan helpen om zowel kwalitatief en kwantitatief stappen te gaan 

maken. Het is de bedoeling dat met name de hogere teams geacht worden bij toerbeurt ondersteuning te gaan geven 

bij de trainingen van de jeugd. Aansluitend vindt dan de training voor henzelf plaats. Details worden nader 

uitgewerkt en schema's opgesteld. Voor het begin van het nieuwe seizoen volgt daarvoor nog een mailing.  Ook als 

ouders interesse hebben om mee te doen met de interne trainersbegeleiding schroom niet om u aan te melden. Er is 

niets leuker dan het spelletje van uw kind te kunnen begrijpen, en hen op de reis naar succes actief te begeleiden. 
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Zwemafdeling 

Hulptroepen gezocht! 

Er nemen binnenkort een aantal vrijwilligers afscheid van hun taken bij De Plons. Daarom zijn 

we dringend op zoek naar mensen voor de activiteitencommissie en de wedstrijdcommissie. 

Daarnaast zoeken we een ploegleider (iemand die de kinderen helpt tijdens wedstrijden) en 

klokkers. Om aan wedstrijden mee te mogen doen moet iedere vereniging klokkers leveren 

tijdens een wedstrijd. Om te mogen klokken volg je eerst een officialcursus van vier avonden 

van de KNZB. Dit najaar start weer een cursus. Wil je klokker worden en daarmee onze 

zwemmers hun wedstrijden kunnen laten zwemmen? Meld je dan via zwemcommissie@de-plons.nl.  

 

Tweegesprek 

In de rubriek Tweegesprek laten we iedere editie een waterpoloër en een zwemmer aan het woord over hun sport.  

In de vorige editie van de nieuwsbrief gaf Luit Timmer de pen door aan de zwemcommissie. Petra Schepers 

beantwoordde de vragen. Waterpolotrainer Bart Pool gaf de pen door aan Stefan Berg.   

 

Petra Schepers 
 

Stefan Berg 

Sinds wanneer ben je bij De Plons betrokken? 

Bijna 3 jaar. Ik weet het niet precies meer, maar volgens mij 2011. 

Hoe ben je bij De Plons terecht gekomen? 

Marlou is toen begonnen met zwemmen. 

 

Ik heb mee gedaan aan een waterpoloclinic. En omdat 

mijn opa tegen mij zei dat het wel wat voor mij was. 

Heb je zelf ook aan wedstrijdzwemmen gedaan? 
Sinds wanneer speel je waterpolowedstrijden? 

Ja...ongeveer 2 jaar.  

 

Ik weet niet meer precies wanneer ik mijn eerste 

wedstrijd heb gespeeld, maar ik weet nog wel dat ik de 

eerste wedstrijd die ik speelde in Emmen was, in het 

warmwaterbad met die rode glijbaan. Toen had ik 3 

doelpunten gemaakt.  

 

Welke bekende zwemmer of waterpoloër bewonder je en waarom? 

Maarten van der Weijden, zit zo'n verhaal achter deze 

man...een echte topsporter.  

Denis Sefik, want hij is een hele goede keeper. En ik 

vind het heel knap als je zo lang bovenwater kan blijven 

en ook zo hoog, en hij houd heel veel tegen 

mailto:zwemcommissie@de-plons.nl
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Wat maakt wedstrijdzwemmen zo leuk? Wat maakt waterpolo zo leuk? 

Dat de uitdaging blijft om continu je tijd te verbeteren.  Het is een harde sport en daar hou ik van. En  ik vind het 

leuk om te doen. 

 

Waarom zou iedere zwemmer eigenlijk een keertje een waterpolotraining moeten volgen en elke waterpoloër 

een zwemtraining (maw wat kunnen de sporters van de andere sport leren?) 

Ik denk dat de waterpoloër misschien wat aan de 

techniek heeft. En de zwemmers als teamsport wat 

hechter kan worden. 

 

Ik denk vaak dat zwemmers niet zo goed worden 

getraind op de benen, en waterpoloërs wel en dan 

kunnen de zwemmers beter leren die te gaan gebruiken. 

Zwemtraining is goed voor de conditie, en kan er meer 

tijd in de training worden gebruikt aan waterpolo dingen 

zoals schieten ofzo. 

 

Welke zwemmer/waterpoloër van De Plons wil je de volgende keer aan het woord laten in deze rubriek en 

waarom? 

Lijkt me leuk om hem door te geven aan de 

waterpolo.....Ramon Soer. 

 Mirna Wolters, want zei lachte mij uit omdat ik een 

interview moest doen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOT SLOT WILLEN WIJ 

IEDEREEN BEDANKEN VOOR 

HUN INZET HET AFGELOPEN 

SEIZOEN! 
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Bijlage 1. 
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