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NIEUWSBRIEF
UITNODIGING 
NIEUWJAARS- 
BIJEENKOMST

Het bestuur van MZPC De Reest wil graag 
met alle leden een toast uitbrengen op 
het nieuwe jaar. We nodigen je daarom 
uit om op zondag 13 januari 2019 het 
glas te heffen, terug te blikken, vooruit te 
kijken en bij te praten in de kantine van 
Bad Hesselingen. Iedereen is van harte 
welkom. Zowel kinderen van leden en 
ouders van onze jeugdleden.

De nieuwjaarsbijeenkomst start met een 
inloop vanaf 16.30 uur en duurt tot 18.00 
uur. Natuurlijk besteden we aandacht aan 
de inzet van al onze vrijwilligers het afge-
lopen jaar en hebben voor ieder van hen 
een mooie attentie. 
Het bestuur heeft besloten om zelf een 
vrijwilliger van het jaar aan te wijzen van-
wege bijzondere verdiensten. Deze per-
soon maken we ter plekke bekend. 
Voorafgaand aan de receptie mogen 
leden met hun kinderen en jeugdleden 
met hun ouders al gratis zwemmen vanaf 
15.00 uur. De kinderen kunnen bij inle-
vering van de kleurplaat een mooie prijs 
winnen en alle leden mogen meedoen 
aan de traditionele verloting.

Het programma in het kort:
15.00 uur  -  gratis zwemmen voor leden
(met kids) en jeugdleden (met ouders)
16.30 uur  -  inloop nieuwjaarsbijeen- 
komst met koffie/thee
17.00 uur  -  nieuwjaarsgroet voorzitter 
MZPC De Reest
18.00 uur  -  einde nieuwjaarsbijeenkomst

Uiteraard rekenen we op jouw komst. Je 
kan op de website van MZPC De Reest 
laten weten dat je er bij zal zijn. Wij  
verheugen ons er alvast enorm op.

Bestuur MZPC De Reest

Allereerst wens ik namens het bestuur  
alle leden, vrijwilligers, aanhangers en 
sponsoren een gelukkig, gezond en 
sportief 2019. Vorig jaar hebben we 
veel positieve reacties ontvangen op 
de papieren nieuwsbrief die we aan het 
begin van het jaar hebben uitgegeven. 
Een soort van oude clubkrant  “de 
watermug” in een nieuw jasje. Door alle 
positieve reacties hebben we als bestuur 
besloten dat deze nieuwsbrief jaarlijks zal 
worden uitgebracht. 

Deze nieuwsbrief is een mooi moment 
om stil te staan bij het afgelopen jaar en 
vooruit te blikken naar het nieuwe jaar. 
In de nieuwsbrief van vorig jaar heb ik 
een aantal ontwikkelingen en ambities 
benoemd. Nu terugkijkend op 2018 
kunnen we zeggen dat er positieve en 
minder positieve ontwikkelingen zijn 
geweest. In het algemeen is en blijft De 
Reest een ontzettend leuke, gezonde en 
goed presterende vereniging. Onze kracht 
is dat sportiviteit en gezelligheid nog steeds 
hand in hand gaan en iedereen welkom 
is. In ons vertrouwde bad Hesselingen, 
waar we goed mee samenwerken, geven 
we ons visitekaartje af. Ook in het water is 
goed gepresteerd. Dit is een compliment 
waard aan alle zwemmers, waterpoloërs, 
trainers, coaches en officials. 
Een steeds groter knelpunt vormt het 
(niet) beschikbare badwater. We hebben 
als bestuur dit jaar vele mogelijkheden 
onderzocht om meer uren te krijgen. Zowel 
in bad Hesselingen als bij omliggende 
zwembaden. Helaas zijn de mogelijkheden 
voor meer uren heel beperkt. Dit past niet 
bij de ambities van onze vereniging en de 

toenemende regionale positie van onze 
vereniging. Dit laatste omdat steeds meer 
verenigingen uit omliggende dorpen 
moeten stoppen vanwege onvoldoende 
badwater en te weinig leden en trainers. Als 
bestuur waren we dan ook genoodzaakt 
om het beschikbare badwater opnieuw te 
verdelen zodat alle groepen zo evenredig 
mogelijk het bad kunnen gebruiken. Ons 
streven is nog steeds dat dit een tijdelijke 
situatie is en dat we op termijn meer 
badwater tot onze beschikking krijgen.

Het ontwikkelen van een vereniging be-
gint bij de basis en die is bij De Reest dik in 
orde. De Zwerfkei is met de nieuwe trainers 
en begeleiders enorm goed neergezet. 
Ook binnen de afdelingen zwemmen en 
waterpolo wordt er hard gewerkt aan het 
opleiden van het kader en hebben diverse 
trainers hun diploma behaald in 2018! 
Vanuit deze sterke basis moeten we in 
2019 verder gaan bouwen aan de zwem-
vereniging van de toekomst. Onze regio-
nale positieve wordt steeds belangrijker. 
Met de mogelijkheden die we hebben 
vraagt dit van ons allen om de schouders 
eronder te zetten. Met zijn allen moeten 
we vrijwilligerstaken invullen. Ook worden 
we sterker door samen te werken en op-
lossingen te vinden in nieuwe mogelijk-
heden. De ochtendtraining is zo’n nieuwe 
mogelijkheid. Het ochtenduur wordt al-
leen maar een succes als we daar allemaal 
ons steentje aan bijdragen. Ik ben er van 
overtuigd dat wij dit als vereniging voor el-
kaar kunnen krijgen. 
 
Martijn Schuring
Voorzitter MZPC De Reest



In ontwikkeling
Bad Hesselingen is volop in ontwikkeling. 
Het afgelopen jaar hebben we een aantal 
belangrijke en zichtbare aanpassingen 
gedaan aan onze huisstijl. Zo hebben we al 
onze activiteiten (zowel binnen als buiten) 
samengevat in 1 logo onder de noemer ‘een 
dag actief plezier beleef je hier’. Daarmee 
presenteren we ons totaal concept niet 
alleen binnen Meppel maar ook regionaal 
en landelijk. Bad Hesselingen blijft de naam 
die we voeren. Het is een sterk merk waar we 
trots op zijn. 

Met het team Bad Hesselingen hebben 
we 4 kernwaarden geformuleerd waar we 
met elkaar voor staan: ondernemerschap, 
vertrouwen, enthousiasme en beleven. Met 
deze kernwaarden geven we invulling aan 
het merk Bad Hesselingen en willen we onze 
klanten meenemen in een reis met ons die 
meer dan de moeite waard is. 
Ook digitaal hebben we een flinke slag 
gemaakt. Zo is onze website compleet 
vernieuwd en hebben we fors ingezet 
op social media. We verwachten dit jaar 
ook online reserveringen, kaartverkoop, 
boekingen en inschrijvingen voor 
zwemlessen en doelgroepen te activeren. 
Daarmee vinden we nog meer aansluiting bij 
onze klantwens. 
Ook rond en in het zwembad is sinds 
december 2018 de verandering letterlijk 
zichtbaar. Schilderwerk wordt aangepakt en 
met foto-folie gieten we het zwembad in een 
ander jasje. Daarmee zetten we de tendens 
naar meer beleving in. Inmiddels liggen 
er ook ontwerpen en ideeën klaar voor de 
zwemzaal en zal in het eerste kwartaal van dit 
jaar de receptie van het zwembad worden 
verbouwd. 
 
Samenwerking 
In samenwerking met onder andere 
MZPC De Reest willen wij ook sport een 
prominenter gezicht gaan geven in het 
zwembad. Nu hebben de verenigingen op 
diverse plekken in het zwembad uitingen, 
van prijzenkasten en mededelingenborden 
tot reclame borden. Maar eerlijk gezegd 
redelijk gedateerd. In samenspraak met het 
bestuur van MZPC De Reest en de TC’s wil ik 

BAD HESSELINGEN
Een nieuw jaar is aangebroken en dat betekent dat ik jullie als vereniging 
allereest een sportief, succesvol en mooi 2019 wil toewensen. Met veel plezier 
kijk ik uit naar dit jaar en naar de prettige samenwerking die er is tussen MZPC 
De Reest en Bad Hesselingen. 

tot een hernieuwde uiting van de zwemsport 
komen die bij deze tijd past. Daarvoor gaan 
we binnenkort met elkaar aan tafel om de 
ideeën met elkaar te bespreken.
Ook wordt de samenwerking verder 
aangegaan rond de overgang van 
zwemlessen naar de zwemsport. Het zal jullie 
niet ontgaan zijn dat Bad Hesselingen met 
ingang van dit jaar niet langer meer het ABC 
zwemdiploma afgeeft maar daarvoor in de 
plaats het EasySwim diploma. Eén diploma 
dat de drie diploma’s ABC vervangt maar 
veel praktijkgerichter is. Met deze stap maken 
we de cirkel rond waarbinnen we al sinds 
2005 volgens de EasySwim methodiek les 
gaven en met de introductie van Swim2Play 
in 2013 (het voormalige schoolzwemmen) 
praktijkgericht schoolzwemmen gaven. 
De vraag die centraal staat is wat er voor 
nodig is om kinderen die (bijna) klaar 
zijn met zwemlessen te bewegen en te 
enthousiasmeren om door te gaan met 
wedstrijdzwemmen of waterpolo. Daar 
kunnen zowel jullie als Bad Hesselingen 
bijdragen in leveren. De gesprekken hierover 
zijn we inmiddels met elkaar gestart. 

Tot slot
Het gaat goed met de verenigingen en met 
Bad Hesselingen en dat is goed nieuws. 
Groei, ambities en wensen kenmerken jullie 
en ons. Maar daar zit ook een grens aan. 
Hoe graag we ook zouden willen, meer 
badwater dan nu kunnen we niet vrijspelen 
om aan beider ambities invulling te kunnen 
geven. Een constatering die we helaas 
moeten doen. We blijven over iedere kans 
met elkaar in gesprek en die zijn er zeker nog 
wel voor aanvang van de opening van het 
zwembad. Maar het ochtend trainen is toch 
minder populair dan dat het ooit geweest 
is. In mijn jeugdjaren trainde ik altijd bij 
zwemverenigingen voor de school begon. 
Maar tijden veranderen en ook dat moeten 
we onder ogen zien. 
Belangrijk is het in ieder geval om wensen en 
suggesties met elkaar te blijven delen.

Graag tot ziens in Bad Hesselingen.
Edwin Koelink
Directeur

OCHTEND TRAINING
Als vereniging is het zeer lastig om 
trainingsuren te krijgen, op courante 
uren zit het bad overvol. We hebben 
daarom ook mogelijkheden gecreëerd 
in de ochtend. Ondanks dat de opkomst 
niet voldoende is, hebben we dit uur 
aangehouden om het meer kans te geven.

Op dit moment is de opkomst zeer laag en 
overweegt het bestuur om het uur op te 
geven. Bovendien is het voor een trainer 
die elke ochtend vroeg aan het bad staat 
ook leuker als de opkomst groot is. Met 
het uitspreken van deze overweging 
bereikten ons geluiden dat meer leden 
interesse zouden kunnen hebben in dit 
uur. Daarom gaan we voorlopig nog door 
met de ochtendtraining, maar de opkomst 
moet omhoog om de kosten en inzet van 
de trainer te kunnen verantwoorden. 

Hiermee willen we dus nogmaals alle 
leden oproepen gebruik te maken van 
de ochtendtraining. Een ieder die een 
extra uur aan zijn of haar conditie wil 
werken is van harte welkom. Laten we 
deze mogelijkheid niet onbenut laten en 
behouden voor degenen die er zoveel 
plezier aan beleven. De ochtendtraining 
is elke maandag van 6:30 tot 7:30. 
Aanmelden is niet nodig en voor meer 
info kun je terecht bij Robin Wolbers of 
Fabian Compagner. 

Deze nieuwsbrief komt net als vorig 
jaar grotendeels tot stand door de TC’s 
en het bestuur, maar hoe leuk is het als 
de leden zelf ook bijdragen aanleveren. 
Het vroegere clubblad ‘Watermug’ kon 
niet zonder een leuke ‘wist-je-dat’ en 
wedstrijdverslagen. 

Dat hoeft niet per se in december, maar 
kan het hele jaar. Maak je wat leuks mee 
of schiet je een mooie foto? Stuur dit 
dan naar Arjan Hoeve via arjanhoeve@
hotmail.com. De leukste inzendingen 
nemen we op in de papieren nieuwsbrief 
van volgend jaar of al eerder in de 
digitale versie. 

SCHRIJF OOK VOOR 
DE NIEUWSBRIEF!

MZPC De Reest heeft een flitsende 
kledinglijn. Herkenbare kleuren, nieuwe 
modellen. Van t-shirt tot sweater en 
bidon tot tas, van alles is er te vinden. 
Wil jij ook stoer clubkleding? Kijk dan op 
www.dereestshop.nl.
(10% van alle bestellingen gaat naar 
MZPC De Reest)

KLEDING



MZ&PC DE REEST, AFDELING ZWEMMEN:

De startlocatie zal weer op het 
Oosteinde zijn, zo ook de finish.

Wij hopen natuurlijk weer op 
een grote deelname vanuit de 
zwemvereniging MZPC De Reest.

Ook jongere zwemmers zijn van 
harte welkom om deel te nemen 
aan dit unieke evenement wat in de 
Meppeler gracht plaatsvindt.

De deelname kosten zijn €15,- tot 1 
april, daarna zullen de kosten €20,- 
zijn.
Tevens is er de mogelijkheid om je in 
te schrijven voor de “open Meppeler 
kampioenschappen” waar leuke 
geldprijzen mee te verdienen zijn.
Mocht je mee willen doen, of 
informatie willen, stuur een mail 
naar: cityswimmeppel@gmail.com

Robert de Vries
Voorzitter City Swim Meppel.
06-20804831

CITY SWIM MEPPEL
City Swim Meppel krijgt vervolg 
in 2019.

Op zondag 16 juni zal City Swim 
Meppel plaatsvinden, tijdens het 
grachtenfestival in het weekend 
van 14, 15 en 16 juni 

16 JUNI 
2019

Na de opheffing van “De Reestduikers” uit 
de Wijk hebben veel van hun oud-leden 
zich in januari overgeschreven naar MZPC 
De Reest, waarna de wedstrijdkalenders 
zijn samengevoegd en nu gezamenlijk de 
diverse wedstrijden worden gezwommen.
Het streven van de wedstrijdzwemmers was 
afgelopen seizoen te promoveren. Daarin 
is men geslaagd en dit seizoen komt MZPC 
De Reest uit in de KNZB D1 competitie.
Daarnaast wordt deelgenomen aan
individuele wedstrijden zoals Swimkick/
minioren circuit, Minioren/junioren 
circuit, 10 kamp, de Clubmeet en aan 
kampioenschappen. Ook doen de 
zwemmers mee aan Limietwedstrijden, 
het Zechstein toernooi en uitnodigings- 
wedstrijden zoals de Kerst-estafette. 

We kijken als afdeling zwemmen terug op 
een goed jaar. De resultaten zijn het gehele 
seizoen al uitstekend: naast het behalen van 
medailles en verbeteren van PR’s  blijven 
er Clubrecords sneuvelen! Er is een aantal 
(zeer) jeugdige zwemmers die heel wat in 
hun mars (b)lijken te hebben! Dit resulteert 
voor enkelen zelfs in deelname aan landelijke 
Jaargangenwedstrijden!

Het komend jaar zal vooral gewerkt 
worden aan verdere aanvulling van de 
trainersbezetting en aanwas van jongere 
zwemmers, zodat zij zich tijdig kunnen door 
ontwikkelen in de zwemsport.

Helaas heeft “ZV de Nieuwe Slag” uit 
Staphorst afgelopen weken moeten 
besluiten zich per 1-1-2019 op te heffen 

We nodigen hun zwemmers van harte 
uit zich net als “De Reestduikers” bij 
MZPC De Reest aan te sluiten zodat zij de  
zwemsport kunnen blijven beoefenen.

De afdeling zwemmen van MZPC De 
Reest bestaat momenteel uit ongeveer 70 
zwemmers. Met goed opgezette en gerichte 
trainingen wordt gewerkt aan het aanleren 
en verbeteren van technieken, conditie en 
daarmee voortgang in de prestaties van 
de zwemmers. Tijdens de trainingen is de 
baanindeling op basis van niveau en leeftijd. 
De trainingen zijn niet alleen gericht op 
wedstrijd zwemmers, maar ook op de 
recreatieve zwemmers. Het plezier in 
zwemmen is heel belangrijk!  Er zijn vanuit de 
afdeling zwemmen trainingsmomenten op 
dinsdag-, woensdag- en donderdagavond en 
op zaterdagmorgen. Op maandagmorgen is 
er club breed de mogelijkheid voor een extra 
trainingsmoment.

Voor ondersteuning van de trainingen, 
wedstrijden (begeleiding en tijdwaarnemers)  
en Technische Commissie (organisatie van 
de afdeling zwemmen) zijn veel vrijwilligers 
nodig. Momenteel zijn er meerdere open 
plekken waar we graag zwemmers, ouders 
of andere geïnteresseerden voor uitnodigen 
om zich in te zetten.

Neem voor meer informatie contact op met  
Hannie Peeters, peetersf@home.nl of  
0522 260934.

We hopen in 2019 op voortzetting van een 
sportief en goed seizoen.
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Met gepaste trots (maar ook met enige 
weemoed) kunnen we terugblikken op 
het afgelopen jaar. Hierbij de hoogte- en 
dieptepunten van het jaar 2018:

Op 14 februari overleed Peter van der Spek 
(t/m 2016 voorzitter van SV De Zwerfkei). 
Peter heeft veel voor de gehandicaptensport 
betekent. Naast het voorzitterschap van 
SV De Zwerfkei bekleedde hij diverse 
bestuursfuncties op provinciaal en landelijk 
niveau. Voor zijn belangrijke rol binnen de 
gehandicaptensport werd Peter in oktober 
2000 benoemd tot ridder in de Orde van 
Oranje-Nassau. 

Als afsluiting van het zwemseizoen hebben 
we voor de leden van onze afdeling 

op woensdag 4 juli een extra activiteit 
georganiseerd: midgetgolf. Ongeveer 20 
leden hadden zich hiervoor aangemeld. 
Gezien de enthousiaste en positieve reacties 
van de deelnemers willen we deze activiteit 
(indien mogelijk) in het komende jaar 
herhalen.

Op 1 september j.l. vond het 17e Integratie 
Waterbasketbaltoernooi in Bad Hesselingen 
plaats. Als eerbetoon aan onze overleden 
oud-voorzitter was besloten om het toernooi 
om te dopen in het “Peter van der Spek 
Waterbasketbal Integratietoernooi 2018”.  

Helaas hadden we dit jaar slechts zes 
deelnemende teams. Het combinatieteam 
Zwerfkei/De Reest eindigde op een vierde 

plaats. We hopen in 2019 meer deelnemende 
teams te mogen begroeten. 

In 2018 was er sprake van een dieptepunt 
v.w.b. het Waterbasketbal. Het leek wel of 
ons team niet meer zo gemotiveerd was als 
in voorgaande jaren. Vrijwel alle wedstrijden 
werden verloren en hierdoor was de motivatie 
om te trainen en om deel te nemen aan de 
toernooien sterk gedaald. Ook was het de 
vraag of we nog voldoende spelers zouden 
overhouden om in het nieuwe seizoen (2018-
2019) te starten. Dankzij de komst van een 
trainer (Wies van Nuenen) en een aanvulling 
van nieuwe spelers konden we in november 
j.l. weer “fris aan de bak”.  Ons team wist zelfs 
twee van de vier wedstrijden te winnen. Een 
mooi begin van de competitie!

Ook de baantjeszwemmers kunnen (indien 
zij dit wensen) ondersteuning krijgen van 
een trainer. In de loop van dit jaar geeft 
Irma van Bussel goede adviezen om de 
diverse zwemslagen te verbeteren en de 
conditie op peil te krijgen (en te houden). 
Enkele zwemmers namen deel aan 
zwemtoernooien: op 30 juni in Ommen en 
op 17 november in Arnhem. Tijdens beide 
zwemtoernooien behaalden onze zwemmers 
medailles. In Arnhem wisten onze zwemmers 
zelfs de wisselbeker als beste zwemploeg te 
veroveren. Bij de uitreiking van deze beker 
wordt gekeken naar de grootte van de ploeg 
in relatie tot het aantal behaalde medailles.

DE ZWERFKEI: TERUGBLIK OP 2018 

HET ARCHIEF VAN  
DE REEST WIL  
UITBREIDEN!
Al sinds de oprichting in 1934 worden 
foto’s, clubbladen en andere belangrijke 
documenten opgeslagen in het archief. 
Helaas wordt er de laatste jaren steeds 
minder in ons archief bewaard en dat is 
zonde! Daarom een oproep aan alle leden, 
oud leden en andere enthousiastelingen 
om op zolder of op de computer op zoek 
te gaan naar foto’s uit lang (of niet zo 
lang) vervlogen tijden. Met elkaar kunnen 
we er iets heel moois van maken! Heb jij 
nog foto’s van wedstrijden, toernooien of 
andere leuke activiteiten die je met ons 
wil delen? Stuur dan een mailtje naar:  
marijn.dereest@hotmail.com

www.dragenenzo.nl

Draag je baby dicht bij je in een draagdoek of draagzak.  Samen genieten! 



Deze kleurplaat is in te leveren op  13-1-2019 bij de nieuwjaarsreceptie van de MZPC De Reest
Programma:
15.00-16.30   Gratis zwemmen voor leden (met kids) en jeugdleden (met ouders)
16.30	 	 	 inloop	nieuwjaarsbijeenkomst	met	koffie/thee
17.00   nieuwjaargroet voorzitter MZPC De Reest
18.00   Einde nieuwjaarsbijeenkomst
Wij	hopen	veel	mooie	kleurplaten	te	ontvangen.	Voor	de	winnaars	is	er	een	mooie	prijs!

MZ&PC De Reest

Naam:........................................................................    Leeftijd:........................................................................ 



OVERZICHT 2019, WATERPOLO
Veranderingen binnen de TC Waterpolo
Onlangs heeft de voorzitter van de TC 
Waterpolo, Richard Kamphuis, aangegeven 
dat hij zijn taken binnen de TC op een 
lager pitje moet gaan zetten. Als TC vinden 
we dit erg jammer, maar we begrijpen en 
respecteren dit besluit. Wel hebben we 
Richard bereid gevonden toch nog als 
algemeen lid aan te blijven, zodat zijn grote 
kennis niet verloren gaat. De voorzittershamer 
is overgenomen door Roy Crouse.
Om de taken goed te verdelen hebben we 
2 vrijwilligers gevonden die zitting gaan 
nemen in de TC. Wendy van der Stelt en 
Wieneke Waanders, hun zonen spelen bij 
Onder de 11.

Richard, namens de gehelewaterpolo 
afdeling bedankt voor alles wat je tot 
nu toe hebt gedaan voor de club en de 
waterpoloafdeling in het bijzonder, we 
hopen dat jij nog even aanblijft binnen de TC 
zodat we kunnen terugvallen op jouw kennis 
en kunde

Hoe doen we het in de competitie
Onze heren 1 en 3 doen goed mee als 
middenmoter in de competitie. Onze Dames 
en heren 2 hebben het zwaar, maar onze 
jeugdteams op groot veld staan allemaal in 
de top 3 van hun eigen competitie. De jeugd 
op klein veld, speelt een mooie competitie 
welke voor de kerst is afgesloten met onder 
de 11, EG1 op plek 4, EG2 op plek 1 en EG3 

op plek 1. In de 2e competitie gaan we door 
met 2 teams, zodat we iets meer spelers 
hebben per team. De jeugd van Onder de 
9 heeft de 1e competitie afgesloten. FG1 
eindigde op de 3e plek en FG2 op de 1e 
plek. Dit is echt top!

Verder hebben we 3 jongens die in het Onder 
de 15 regio Team van Noord Nederland 
spelen. Dit team speelt in de eredivisie 
competitie en dit is voor deze spelers een 
mooie en goede ervaring. Vanuit het Onder 
de 15 team trainen een paar meisjes en 
een jongen mee met de topclub het Ravijn 
uit Nijverdal. 1 speelster speelt af en toe als 
gastspeler mee. Ook dit is een eredivisie 
team in de meiden competitie.
Al met al kunnen we als vereniging trots zijn 
op de fantastische jeugdafdeling van de 
waterpoloafdeling. Er is voldoende instroom 
en in alle leeftijdscategorieën is De Reest 
vertegenwoordigd met één of meerdere 
teams. Hierdoor kunnen de leden op hun 
eigen niveau, met hun eigen ambitie en 
ontwikkeling de sport waterpolo beoefenen. 

Samenwerking in de regio
Afgelopen seizoen hebben we de 
samenwerking met clubs in de regio, nu 
vooral met Hoogeveen, uitgebreid door 
ook jeugd mee te laten spelen met onze 
jeugdteams. Momenteel zijn we in de regio 
Zwolle in gesprek. De ambitie die tot nu 
toe is uitgesproken door de deelnemende 

clubs: Alle jeugdspelers kunnen in de regio 
op eigen niveau waterpolo spelen, waarbij 
ze begeleid worden door de juiste trainer die 
hun helpt in hun sportontwikkeling.  Behoud 
en binding aan de eigen vereniging is hierin 
erg belangrijk. Dit soort samenwerkingen 
worden per jaar bekeken. 2e helft van het 
seizoen

Dit jaar hebben we de RWPS 
trainingsmogelijkheid op de zondagochtend 
(van 08.30 tot 10.00 uur) in Meppel terug 
gekregen, voor veel leden een mogelijkheid 
voor een extra trainingsmoment. RWPS wordt 
gefaciliteerd door de Regio Noord van de 
KNZB.  Door in te zetten op de jeugdafdeling 
en het opleiding van de trainers, willen we 
de deelname in de competitie voor alle 
leeftijdscategorieën borgen. We hebben in 
het eerste deel van de competitie laten zien 
dat er mogelijkheden zijn om met een paar 
teams kampioen te worden, dit is dan ook 
een doel waar we voor willen gaan. 
Tevens zullen verschillende jeugdspelers 
dit jaar worden begeleid om volgend jaar 
in een volwassencompetitie uit te komen. 
Waardoor we bij de heren en de dames 
nieuwe instroom gaan krijgen. 

Namens de TC Waterpolo mag ik jullie 
allemaal een mooi, gezond en vooral een 
sportief 2019 te wensen.

Roy Crouse

MZ&PC De Reest
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scheiden en nalatenschap. Voor iedereen.
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WORDT  
VRIJWILLIGER!
Gelukkig zijn er binnen onze vereniging 
al veel vrijwilligers. Daarom sta je er als 
vrijwilliger binnen de Reest niet alleen voor, 
maar werk je in een team. We vragen je ook 
niet al je vrije tijd in te zetten als vrijwilliger. 
Samen willen we kijken wat je leuk vindt, waar 
je goed in bent en hoeveel tijd je beschikbaar 
bent. Zo kunnen we binnen het bestuur, de 
sponsorcommissie en diverse TC’s best wat 
ondersteuning gebruiken. Vraag naar de 
mogelijkheden, draai een keertje vrijblijvend 
mee en wordt ook vrijwilliger. Zo bouwen we 
samen aan de toekomst van onze vereniging! 

Heb je vragen? Neem contact op met Martijn 
Schuring of een vrijwilliger die je goed kent. 
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CONTACTGEGEVENS

Algemeen:
infomzpcdereest.nl
06-40312683

Bestuur
Martijn Schuring, voorzitter  
mschuring@home.nl
Vacant, secretaris  
secretariaat@mzpcdereest.nl
Mark Poelma, penningmeester, 
penningmeester@mzpcdereest.nl
Robert Hertogs, webmaster,  
webmaster@mzpcdereest.nl
Arjan Hoeve, contactpersoon waterpolo, 
arjanhoeve@hotmail.com
Fabian Compagner, contactpersoon zwemmen, 
compagner@planet.nl
Robert de Vries,  
diomauluci@hotmail.com

Sponsorcommissie
Arjan Hoeve, voorzitter,  
arjanhoeve@hotmail.com

Activiteitencommissie
Melanie Voogt, voorzitter,  
activiteitencommissie@mzpcdereest.nl

TC Waterpolo
Roy Crouse, voorzitter, 
rcrouse652@gmail.com

TC Zwemmen
Hannie Peeters, voorzitter,  
Peetersf@home.nl 

TC Zwerfkei
Martijn Schuring, voorzitter,  
mschuring@home.nl

TC Tweeka
Robin Wolbers, voorzitter,  
robinwolbers@me.com

Ledenadministratie
Jack van Spronsen  
ledenadministratie@mzpcdereest.nl

  

SPONSORCOMMISSIE 
DANKT SPONSOREN
De sponsorcommissie kijkt terug op een 
vruchtbaar jaar. Aan de bordsponsoren is 
met dank aan Barend Eikelenboom weer 
een sponsor toegevoegd. We verwelkomen 
Kienergie als nieuwe sponsor. Daarnaast zijn 
we een mooie samenwerking aangegaan 
met Hit Sports. Wederom door inspanningen 
van Barend Eikelenboom. Een deel van hun 
omzet komt ten goede aan onze vereniging. 
Dit leidt nu al tot substantiële bedragen en is 
daarmee een zeer welkome aanvulling op de 
inkomsten voor 2019.
De commissie is nog steeds op zoek naar 
twee leden die nieuwe sponsoren opsporen 
en toezien op de tegenprestatie. Vrijwilligers 
kunnen zich melden bij Arjan Hoeve  
via arjanhoeve@hotmail.com. 
Wij juichen meer initiatieven met 
betrekking tot sponsoring van harte toe. 
Heb je een idee schroom dan niet om er 
iets mee te doen. Graag wel in overleg 

met de sponsorcommissie. Vrijwel alles is 
bespreekbaar, maar sponsoring is aan een 
paar regels gebonden. Dit is met name om 
alle sponsoren een gelijke behandeling te 
kunnen geven en om er zorg voor te dragen 
dat elke sponsoractie bijdraagt aan de lange 
termijndoelstellingen van de club. 
De huidige bordsponsoren zijn: 
•    Groenservice Meijer 
•    Bas BGZ 
•    Dijkman autoschade 
•     Multiselect ingenieurs in bouw en techniek 
•     Dragen & Zo 
•     Effekt Media 
•     Notaris Joost
•     Kienergie

De volgende bedrijven hebben caps 
gedoneerd aan onze waterpoloteams: 
•     Groenservice Meijer 
•     ToPerform met Poelier A.C. Vegter 
•     Bad Hesselingen 
•     HIT Profit 
•     Hummel Trading (3 teams) 
•     E&E Advies 

We bedankt alle sponsoren voor hun niet 
aflatende steun en in het bijzonder Freek 
Heidema voor zijn raad en daad met 
betrekking tot al ons promotiemateriaal en 
zijn bijdrage aan de totstandkoming van deze 
nieuwsbrief.

Een gezond en gelukkig 2019!
Arjan Hoeve


