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Hierbij de eerste e-Kwaker van 2019! In deze e-Kwaker worden jullie weer op
de hoogte gehouden van het laatste nieuws rondom ZZG De Boskikkers !
Met vriendelijke groet,
Bestuur Zwemvereniging ZZG De Boskikkers

Uitslag wedstrijd 01-12-18
Op 1 december 2018 hebben onze zwemmers hun tweede wedstrijd van het
seizoen gezwommen in zwembad de Dubbelslag in Delfzijl. Voor het eerst
sinds lange tijd hadden wij weer een volwaardige ploeg aan de start staan.
Met maar liefst 11 zwemmers deden wij mee, waarbij het voor velen hun eerste wedstrijd was. Er is door iedereen enorm goed gezwommen!
Prijzen waren er onder andere voor: Aniek Schutrup (1e, 25m vlinderslag; 1e
50m vrije slag), Merel Vonk (2e, 50m vrije slag; 3e, 50m schoolslag) ,Christina
Bleicker (3e, 25m rugslag) en Anne Schut (3e, 25m schoolslag)!
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Hieronder is de volledige uitslag te vinden:

2

Kerstmarkt
Op 14 en 15 december was ZZG de Boskikkers sinds lange tijd weer aanwezig
op een kerstmarkt. Ditmaal hebben wij met de club gestaan op de kerstmarkt
in de Balloohoeve, te Balloo. Hoewel het koud was, zat de sfeer er goed in.
Mensen konden leuke prijzen winnen door middel van lootjes trekken of een
draai aan het rad van fortuin te geven. Aan het einde van de zaterdag maakten onze penningmeester, Gertjan Ouwerling en secretaris, Rutger Dijkstra, de
winnaar van de hoofdprijs (een dinerbon ter waarde van € 100, gesponsord
door Rein Advocaten) bekend. Deze hoofdprijs werd nog binnen 10 minuten
na de trekking opgehaald door de winnaar. We kijken terug op een zeer geslaagde kerstmarkt, waarbij wij voor de vereniging een bedrag van bijna € 600
hebben kunnen ophalen! Het bestuur bedankt iedereen voor hun inzet bij deze kerstmarkt. Volgend jaar zullen wij hier ook zeker weer aan deelnemen.

Onze toppers samen met de winnaars van de hoofdprijs.

Verslag ALV
Op woensdag 12 december vond de laatste ALV plaats in Gieten bij Hilde
thuis. Op de agenda stond het voorstel van het bestuur om de contributie
voor het jaar 2019 te verhogen. Het voorstel is door de ALV aangenomen met
een meerderheid van stemmen. In het nieuwe contributiesysteem kan iedereen 2x in de week zwemmen. De nieuwe contributiebedragen voor 2019 zijn
als volgt:
Recreanten: € 160
Wedstrijdzwemmers: € 175
Zomer zwemmen: € 60
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Daarnaast hebben een aantal leden vragen gesteld over de visie van het bestuur op de toekomst van de zwemvereniging. Het bestuur heeft laten dat zij
bezig zijn met een PR-plan voor ledenwerving in de komende jaren. Het bestuur wil dit plan op de eerstvolgende ALV presenteren aan haar leden. Wij
danken iedereen voor hun komst!

Clubkleding
Sinds kort is het weer mogelijk om gepersonaliseerde clubkleding te bestellen.
Veel leden hebben inmiddels al hun nieuwe clubkleding besteld en in huis.
Heb je deze nog niet besteld of heb je hier toch nog interesse in, bestellen kan
via onderstaande link:
http://www.teamsportnederland.nl/ZZG-de-Boskikkers

Huisregels
Door het zwembad Aqualaren zijn wij onlangs nogmaals geattendeerd op de
huisregels in het zwembad. Wij vragen iedereen rekening te houden met de
volgende huisregels:
-

Iedereen mag pas door het poortje om 18:10 uur (nadat deze is geopend door het badpersoneel)
Graag omkleden in de schapenhokken ipv in de hokjes in verband met
schoonmaaktaken van het badpersoneel
Je gaat pas de zwemzaal in zodra er een trainer aanwezig is

Aankomende wedstrijden
De volgende wedstrijden worden gehouden op de volgende data en locaties.
De definitieve locatie hangt er nog even vanaf in welke poule we worden ingedeeld. Zet de data alvast in je agenda. Opgeven voor de wedstrijden kan via
Aniek.
02-02-19
09-03-19
30-03-19
13-04-19
04-05-19
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Winschoten
Assen of Winschoten
1 Uursestafette Hoogezand
Assen of Winschoten
Groningen of Delfzijl

Voor elke editie van de e-kwaker geven wij de pen aan één van onze leden.
Voor de eerste editie van De Pen in jaren, geven wij de pen aan Bea Voskamp:
Stel jezelf eens voor: Ik ben Bea Voskamp, 55 jaar en ik woon in Gieten. Ik
ben de moeder van Rick Schuurs, ook lid van ZZG de Boskikkers. Ik werk als
mentor bij een bewindvoeringskantoor. Daarnaast heb ik nog een baan als
persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg.
Hoe lang zwem je al bij ZZG de Boskikkers?
Ik denk een jaar of 4.
Waarom ben je bij de zwemvereniging gegaan?
Rick zat op de zwemvereniging en ik moest dus toch rijden naar de training.
Dan ga ik natuurlijk liever lekker zwemmen in plaats van dat ik zit te wachten
in de kantine. Een win win situatie dus. Inmiddels kan Rick makkelijk zelf naar
de trainingen maar ik ben gewoon blijven hangen als lid.
Wat is je favoriete slag ?
Tja, ik kan niet veel meer dan schoolslag. Rugcrawl kan ik een beetje maar niet
in Zuidlaren. Dit heeft te maken met het plafond van het zwembad. Dit is een
chaos aan balken, lijntjes enz. Dit geeft geen enkele richting. Met als gevolg
dat ik start in baan 1 en eindig in baan 4. Verder probeer ik borstcrawl maar
dat vind ik erg zwaar.
Wat is het leukste tot nu toe wat je hebt meegemaakt bij de zwemvereniging ?
De barbecue aan het einde van het zomerseizoen. Super gezellig. Maar waarom we hiervoor nou altijd helemaal naar Schoonloo moeten is me niet duidelijk. Wat is er mis met camping het Zwanemeer in Gieten? Lekker makkelijk
toch, zo dichtbij?
En wat ook super leuk was is het volgende. Vorig jaar heb ik samen met mijn
man André een paar uur tijdens de Zuidlaardernacht gespeeld voor ordedienst. Geel hesje aan, iedereen tegenhouden die er niks te zoeken had. Een
superleuke nacht die voor de zwemclub 60,00 in de kas heeft gebracht. Zouden we met z’n allen moeten doen in oktober 2019!
Daarnaast probeer ik een paar keer per jaar een foto met persbericht in de
Schakel geplaatst te krijgen van de zwemclub. Doel is reclame te maken. Ik
hoop natuurlijk dat hierdoor interesse gewekt wordt bij kinderen.
Aan wie geef je 'De pen' door ?
Ik geef de pen door aan Tini Visker. Zij is pas net lid van ZZG de Boskikkers en
ik ben heel benieuwd naar haar motivatie waarom ze als marathonloper lid is
geworden van de zwemclub….. Jullie gaan het lezen.
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