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heeft u een redactionele 
bijdrage? Stuur het naar: 

zwemtc@dekikker.org 

Einde zwemseizoen 
We hebben het einde van 
het zwemseizoen genaderd. 
Hierbij kunnen we terug- 
kijken op vele mooie 
momenten. In deze nieuws-
brief blikken we terug op een 
paar van die momenten in 
de afgelopen maanden.  
Met de vakantie voor de 
deur willen we iedereen 
bedanken voor jullie bijdrage 
afgelopen jaar.  
Op naar een nieuw 
zwemseizoen. Wij wensen 
jullie veel leesplezier met 
deze nieuwsbrief.  
 

Vrijwilligers gezocht voor het draaien 
van bardiensten. Sinds september 2013 runt de 
Stichting Horeca Exploitatie “De Kikker” het zwembad 
restaurant onder de naam “Paal 35”. Het doel van de 
stichting is, het verlenen van financiële ondersteuning van 
“De Kikker”. Alle winst die daar gerealiseerd wordt zal 
uiteindelijk in de kas van de vereniging vloeien.  De opzet 
was om “Paal 35” zo veel mogelijk met vrijwilligers te 
runnen. In de praktijk is dat slechts ten dele gelukt. Concreet 
betekent dit dat vrijwilligers van De Kikker (voornamelijk 
vanuit waterpolo) de personele bezetting in de avonduren 
voor hun rekening nemen. De besparing die daarmee wordt 
gerealiseerd zorgt voor een bijdrage aan De Kikker.  Het 
afgelopen jaar is op deze manier ruim € 2.000,- verdiend.  
Om deze bezetting optimaal te houden en deze bijdrage te 
kunnen vasthouden en eventueel te verhogen zijn we meer 
vrijwilligers nodig. Daarom roepen wij ouders en oudere 
zwemmers op om mee te helpen en gemiddeld 1 avond per 
4-6 weken de personele bezetting van “Paal 35” in te vullen.   
 

De  Kikker eindigt als  
1e in het medaille- 
klassement tijdens  
de 50 meter finales!  

 

Wist u dat onze 
bestuursvoorzitter 
Mike Roozeboom  

12 juli  vader is 
geworden van een 
prachtige dochter 
Mara Geraldien 

 

 

       



  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  

 
 

 

Van vrijdag 16 t/m zondag 18 juni was het jongens <17 team van WSG Esta, gem. leeftijd 15 jaar, te gast op 
het sterk bezette jeugdwaterpolotoernooi van BZC. Gespeeld werd in een (onverwarmde) bak met 
natuurwater, idyllisch gelegen tussen boerderijen en bosschages. Uiteraard moest vrijdagavond, na het 
oprichten van het (party-)tentenkamp, het badwater alvast gevoeld en beproefd worden. Na deze 
onderkoelende duik, de eerste schermutselingen met de lokale muggenbevolking, een feestavond inclusief 
denkbeeldige helikoptervlucht en niet al te lange nachtrust werden zaterdag vier wedstrijden afgewerkt. 
Resultaat: 1x winst, 2x nipt verlies en één wedstrijd voor de vergetelheid. Na een maagvullend 
verrassingsbezoek aan de plaatselijke pizza-hut, een tweede (tropische) feestavond en een aangenaam 
zwoele zomernacht werd vroeg op de zondagochtend zeer overtuigend gewonnen. Later op de dag volgde 
nog een (wederom) minimale nederlaag tegen bepaald geen kleine jongens. Al met al een enerverend en 
geslaagd - maar slopend - weekend, uiteraard voor herhaling vatbaar. 

Keurslager Veerbeek bedankt voor het transport van manschappen, voedsel, meubilair en overige bagage. 
Voor het polo- en overige vermaak zorgden: Dylan, Max, Wessel, Wouter, Sebastian, Timber, Emiliano, 
Simon & Stijn. 

          

De Kikker start samen met 
de KNZB in september met 
een Borstcrawlcursus voor 
volwassenen. 
Het doel van de borstcrawlcursus is om 
volwassenen in 12 weken een 
technisch goede borstcrawl aan te 
leren.  
Zit je als ouder weleens te denken: “ik 
wou dat ik net zo goed kan zwemmen 
als mijn kind”, grijp dan je kans en 
schrijf je binnenkort in. De 
borstcrawlcursus zal 14 september 
starten op de donderdagavond van 
19.00 uur – 20.30 uur. 
Binnenkort start de inschrijving…. 
 
 

Medailleregen tijdens de 25m finales. De Kikker eindigde als 2e! 

                    



 

 

 

 

1e prijs Jordey Thole 
2e prijs Lotte Lübbers 
Zwemarrangement: 
Thijn, Esmee, Anna, 
Almyra, Jasmijn en 
Jaron. 
Bioscoopbonnen: 
Vincent, Aaron, Stefan, 
David, Lotte-Lynn en 
Britt 

23 juni organiseerde De Kikker het k(n)ikkerzwemmen. 
Doel was om sponsoren te werven die het baantjes 
zwemmen sponsoren. Het was een groot succes. Er is 
totaal Eur. 2.702,20 opgehaald door de zwemmers. De 
opbrengst komt volledig ten goede aan de zwemmers en 
wordt het komende zwemseizoen gebruikt om de 
startgelden te betalen. Per zwemmer die deel heeft 
genomen is daarvoor Eur. 75,06 beschikbaar. De 
zwemmers die het meeste geld hebben opgehaald konden 
een prijs in ontvangst nemen. 

 



 

 

Sportvoeding is topsport in topsport  
Belang van (sport)voeding 

Een gezonde leefstijl is erg belangrijk als je het maximale uit je sport- 
prestaties wilt halen. Gevarieerde en gezonde voeding speelt hierbij  
een belangrijke rol. Voeding helpt bij het verbeteren van je zwem- 
prestaties; tijdens het sporten heb je namelijk veel energienodig om  
goed te kunnen presteren. Uit je voeding haal je energie en deze  
energie zorgt ervoor dat je lichaam goed kan functioneren. Ook helpt  
de juiste voeding bij het verhogen van je concentratie, het verlagen van 
de kans op blessures en je lichaam kan beter herstellen na inspanning. 
 
Voedingspiramide 

1. Basisvoeding: het belangrijkste 

2. Sportspecifieke voeding: timing voor, tijdens en na inspanning 

3. Sportvoedingssuplementen: in principe niet nodig bij een gezonde basisvoeding en   
              sportspecifieke voeding 
 

Basisvoedingsmiddelen 
Groente  
 

Volkoren aardappelen, rijst en pasta Vlees, gevogelte, ei, vleesvervangers en vis 

Fruit Volkorenbrood en graanproducten Oliën en vetten 
Peulvruchten Magere/ halfvolle melk en melkproducten Water en thee 

 
Koolhydraten 
Koolhydraten vormen de belangrijkste brandstof tijdens het zwemmen aangezien ze snelle energie leveren. Koolhydraten worden opgeslagen 
in je spieren of lever en remmen je spierafbraak. 

De aanbeveling voor een sporter is: 5-12 g/kg lichaamsgewicht per dag 

De aanbeveling voor een niet sporter is: 3-4 g/kg lichaamsgewicht per dag 
 
Gezonde koolhydraatbronnen zijn: fruit, muesli, brood, pasta, rijst, aardappelen en groente. 
 
Vetten 
Fat is not bad! Vet heb je nodig zodat je essentiële vetzuren en vetoplosbare vitamines (A, D, E en K) binnenkrijgt met je voeding. Ook levert 
vet langzame energie bij gebrek aan koolhydraten. Gezond vet zit in producten zoals olijfolie, halvarine, vette vissoorten, avocado en noten. 
 
Eiwitten 
Eiwitten zijn belangrijk voor het herstel en de opbouw van je spieren en weefsels. Eiwitten worden als brandstof gebruikt bij onvoldoende 
energie-inname met als gevolg afname van spiermassa en spierkracht. Eet dus voldoende eiwitrijke producten zoals kip, biefstuk, eieren, 
peulvruchten, melkproducten, magere kwark en 20/30+ kaas. 
 
Vitaminen en mineralen 
Vitaminen en mineralen zijn de bouwstenen van je lichaam. Ze helpen onder andere bij de opbouw en het herstel van spierweefsel, dragen bij 
aan je weerstand en zorgen voor sterke botten. Tijdens inspanning worden er meer vitaminen en mineralen gebruikt dan in rust. Daarom is 
soms een grotere inname verstandig voor jou als sporter. Om genoeg vitaminen en 
mineralen binnen te krijgen zijn groente, fruit en de variatie daarin erg belangrijk. 
Advies: maak gebruik van pure, onbewerkte voedingsmiddelen en eet dagelijks ruime porties groente en minimaal 2 stuks fruit. 
 
Belangrijke vitaminen en mineralen voor zwemmers 
Een aantal belangrijke vitaminen en mineralen: 

IJzer: helpt tegen vermoeidheid. IJzer zit voornamelijk in vlees, aardappelen, volkorenbrood en groenten. 

Calcium + Vitamine D: helpen bij de botgezondheid, spiercontractie en de overdracht van zenuwimpulsen. Deze bevinden zich 
voornamelijk in melkproducten, vette vis en halvarine. Onder invloed van voldoende zonlicht maakt je lichaam zelf vitamine D aan in de huid. 

Vitamine B1, B2, B3 en B6: spelen een belangrijke rol bij de energievoorziening. Deze vitamines zitten voornamelijk in aardappelen, 
eieren, melk, vlees en volkoren producten. 
 
 
 

 



 

Sportvoeding is topsport in topsport - vervolg 
 
Vochtinname + vochtverlies 
Je lichaam verliest tijdens het zwemmen vocht, afvalstoffen en mineralen in de vorm van zweet en urine. Deze verliezen moeten worden 
aangevuld om een vochttekort tegen te gaan. Vochttekort beïnvloedt de prestatie en het functioneren van je lichaam negatief. 
 

Voor de training 1-4 uur voor inspanning 300-600 ml water. 
 

Tijdens de training Voor een training die minder dan 1 uur duurt geldt; elke 20 minuten 150-250 ml water. Probeer tijdens 
het sporten water te drinken om je vocht aan te vullen. Wanneer je dorst krijgt, betekent dit dat je 
eigenlijk al te weinig hebt gedronken. 
 
Voor een training die langer dan 1 uur duur geldt; na 1e uur ga over op isotone drank (mix 250 ml appel-
/sinaasappelsap + 250 ml water en snufje zout). 
 

Na de training Binnen 4-6 uur na training 1,5x vochtverlies aanvullen. Kleur van urine moet licht zijn! 
 

 
Sportvoeding voor/tijdens/na inspanning 
Goede maaltijdmomenten zijn belangrijk! De basis is een ontbijt, lunch en diner. Soms is het maaltijdmoment lastiger te bepalen wanneer je 
gaat sporten. Dit verschilt per persoon vanwege je eigen dagritme en de intensiteit van je training. 
Onderstaande tips kan elke zwemmer over het algemeen aanhouden: 
 

Voor de training Sport beter niet op een nuchtere maag. 

Eet twee tot drie uur voor het sporten koolhydraatrijk, zoals pasta/rijst/brood/muesli. 

Eet in de twee uur voor het sporten geen complete maaltijd meer om maagklachten te voorkomen. 
Tijdens de training Heb je honger? Eet dan koolhydraten zoals een banaan, mueslireep of een krentenbol. 

Oefen altijd eerst met eten en drinken tijdens een training en niet tijdens een wedstrijd om  
           klachten te voorkomen. 

Na de training Eet een eiwitrijke maaltijd het liefst direct na het sporten. Bijvoorbeeld magere kwark met vers  
           fruit. Of neem een pakje Optimel/ Breaker met proteïne. 

 
Supplementen 
 
 
   
 
 
 

 

3                                                        Sportvoedingssupplementen 
                                                          Bij intensieve sporten en/of topsport 
 
 
2                                                                      Sportspecifieke voeding 
                                                          Bij intensieve sporten en/of topsport 
 
 
1                                                                      Basisvoeding 
                                                          Alle sporters 
 
 
 
 Als je genoeg varieert en van alle basisvoedingsmiddelen voldoende binnenkrijgt, dan zijn 

voedingssupplementen niet nodig! 
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Tycho en Myrthe zwommen een nieuw Drents record! 
 
Tycho Atanasov (De Kikker) heeft een nieuw record voor de provincie Drenthe 
gezwommen. Hij zwom op 8-7-2017 in Amsterdam (25-meter bad) op de 200 meter vrije 
slag een tijd van 2:00,19. Dit is een record voor de leeftijd van 15 jaar. 
Het huidige record stond met een tijd van 2:00,62 op naam van Gauke Eilander 
(Hoogeveen) en werd gezwommen op 11-5-2013. 
 
Myrthe Natzijl (De Kikker) heeft een nieuw record voor de provincie Drenthe 
gezwommen. Zij zwom op 8-7-2017 in Amsterdam (25-meter bad) op de 100 meter 
rugslag een tijd van 1:08,94. Dit is een record voor de leeftijd van 13 jaar. 
Het huidige record stond met een tijd van 1:09,13 op naam van Myrthe Natzijl (De Kikker) 
en werd gezwommen op 28-1-2016. 
 
Bron: https://www.knzbnoord.nl/wedstrijdzwemmen/nieuwe-records/2017 

 



 

 
 
 

 

 

 

          Onze Business Partners: 
 

   
 

       

  

            

  

 

 

www.dekikker.org   www.facebook.com/dekikkeremmen           sponsoring@dekikker.org 

Colofon 

Deze nieuwsbrief verschijnt 4 keer per jaar als pdf-
bestand. De distributie geschiedt via de mail naar 
leden van de zwemvereniging en middels een bericht 
op onze site www.dekikker.org en facebook. Ondanks 
de meest recente informatie en een zorgvuldige 
verwerking kunnen fouten aanwezig blijven. 

Nieuws? 
Stuur uw nieuws, eventueel met foto(‘s) naar de 
nieuwsbrief. Wij zullen dit in de volgende uitgave 
inpassen. 

Hebt u verzoeken of een item om uit te leggen, 
schroom niet om uw tekst, eventueel voorzien van 
illustraties aan ons toe te zenden. 
zwemtc@dekikker.org 

Wilt u onze vereniging ondersteunen? Neem gerust 
contact op. Wij bespreken graag de wensen en 
mogelijkheden. sponsoring@dekikker.org 

Hebt U nog een bijzonder recept? Een speciale 
maaltijd, snack of grootmoeders cake? Laat het ons 
weten. zwemtc@dekikker.org 


