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De Bikkel
Adres baan: Raadhuislaan 8, 1613 KR Grootebroek
Corr. adres: Zesstedenweg 260, 1613 KG  Grootebroek
Internet: www.ssvsurvival.nl

E-mail De Bikkel: jande.haas@multiweb.nl
Redactie:
Coördinator De Bikkel Fleur  Scheer-Beemster 0228-543077
Vormgeving Marjon de Haas 0228-513916

Dagelijks bestuur:
Voorzitter Jos Timmerman 0228-513596
Secretariaat Caroline Kaagman en 0228-513249

Marian Koomen 0228-514371
Penningmeester Wichard Steen 0228-513435
Bestuursleden:
Technische Commissie John Reus 0228-562221
Baancommissie Gerard de Wit 06-53636524

S.O.S. Jos Mathot 0228-583347
Trainerscommissie Wilfred Versteeg 06-14235287
Ledenadministratie: Caroline Kaagman en 0228-513249

Marian Koomen 0228-514371
Open Dag Waterrecreatie: Caroline en Marian
Coördinator zondagstraining: Dick Rood 0228- 518918

Aanmelden en opzeggen via de website: www.ssvsurvival.nl

Aanmaak en onderhoud website: Marloes Timmerman 0228-513596

Kantine alleen tijdens training en wedstrijden: 0228-518333

Coordinator baanverhuur: Rob Bakker 06-16398760

Trainers:

Beginners/ recreanten mannen en vrouwen:
Robbert Westhoven, Folkert Kaagman, Peter Kaagman,
Peter de Haan en Karin de Wit

Jeugd: Frank van Lieshout (hoofdtrainer)
Richard Sijm, Selma Stootman, Peter Kaagman, Peter  de Haan,
Robbert Westhoven, John Reus, Cees Scheer,  Karin de Wit en
Stanley Smit

Senioren: Rober Stroet, André Oud, Gerard de Wit , Chris Boomsma, Wilfred
Versteeg en John Reus

Open Baancoördinatoren Dick Rood, Nico Beerepoot, Peter Schilder en Johan van Gelderen

Streker Survival Vereniging

oktober 2013

De kosten per jaar:
Contributie voor de jeugd tot 18 jaar: € 42,50
Bondscontributie verplicht 14,-
Contributie senioren: 80,-
Bondscontributie verplicht 14,-
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Het 15-jarig bestaan van SSV:

Afgelopen zaterdag was het zover. De voorbereidingen afgerond. De spijkerbroek ’s middags nog
ophangen, de geluidsinstallatie en de beamer testen. Ook het personeel van de Paus was druk doende
om de zaal gezellig te maken. Bij binnenkomst  een lekker bakkie en heerlijk gebak.

Na de opening door Gerard kregen Jos Timmerman en ik het woord om de ontwikkeling vanaf 1998 in
kaart te brengen. Ik wilde zo veel meer vertellen dan ik heb gedaan!!!! En het was al te lang. lang heb
ik heel veel foto’s verzameld, zelf heb ik er ook een massa. Door de voorbereiding groeide het gevoel
van trots over wat we met zijn allen in de afgelopen jaren hebben bereikt :

De baan Het clubblad
Trainingen voor jong en wat ouder De website
De runs Open dag waterrecreatie
De buffeldagen Buitenlandse reizen
De jeugdkampen Samenwerking met andere verenigingen in  SONN
Goede samenwerking met SAV Samenwerking met het Martinus College.

En dat alles in een financieel gezonde situatie. Ik vergeet vast nog wel wat.

Bijzonder vind ik ook dat er mensen zijn, die zich al vele jaren inzetten zonder dat ze zelf survivallen.
Ik noem er toch een paar: Caroline, Marian, Karin, Connie, Jan…..
In mijn uiteenzetting moet het duidelijk zijn geweest wat een enorme bewondering ik heb voor John.
Wat was het terecht dat hij deze avond tot erelid is benoemd.!!!!!

Tot slot:
Ik ben van plan om de komende tijd alle foto’s en krantenartikelen van de afgelopen jaren te ordenen.
Ook analoge foto’s. Heb je wat, laat het me weten. Over 5 jaar wordt het feest misschien een hele dag
en dan heb ik dus meer foto’s nodig ( nu waren het er 3600!).

Tenslotte.. hulde aan de feestcommissie en de Paus voor een topavond.

Piet Brussel

een supergezellig feest

Reglement trainingsterrein SSV
* Leden van de SSV zijn verplicht mankementen en/of onveiligheden op/aan de

survivalbaan door te geven aan de daarvoor verantwoordelijken.
* Gebruikte losse oefenmaterialen zoals wandstok(jes), balken, stammen, dienen

tijdens/na de training ordentelijk te worden teruggelegd. Knopen die niet in de touwen
horen te zitten, worden eruit gehaald.

* De kantine, inclusief toiletgroep, krachthok en doucheruimte worden niet betreden
met baggerschoenen.

* Survivalrunners die deelnemen aan de buffelrun hebben voorrang op de overige
leden die aan het trainen zijn.

* Urineren op of zichtbaar vanaf het trainingsterrein danwel zichtbaar voor mensen
van  buitenaf is NIET toegestaan.

the quickbrownfoxjumpsoverthethe quickbrownfoxjumpsoverthethe quickbrownfoxjumpsoverthethe quickbrownfoxjumpsoverthethe quickbrownfoxjumpsoverthe
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De 8ste

STREKER OERBOS SURVIVALRUN
zal op

ZONDAG 7 SEPTEMBER 2014 plaatsvinden

Zegt het voort..
Zegt het voort..

Senioren

Oktober

03-10 Arjan Dekker

04-10 Rutger Dekker

06-10 Mary Dudink

08-10 Menno Merlijn

09-10 Menno Rood

10-10 Frank Schuitemaker

November

02-11 Sander Meereboer

05-11 Johan van Gelderen

17-11 Richard Hoogland

18-11 Suzanne Kuin

19-11 Wim Koomen

20-11 Koen Laan

20-11 Evert Visser

21-11 Derk Groot

22-11 Sam Jurriaans

25-11 Florien de Wit

Jarigen

Junioren

Oktober

01-10 Remco Sijm

04-10 Marck Smit

11-10 Shannah Reus

11-10 Niels de Boer

13-10 Rick Bakker

15-10 Femke Sijm

16-10 Jasper Koenis

22-10 Cor Ligthart

November

16-11 Manouk Boomsma

24-11 Wouter Westhoven

25-11 Sam Broersen

30-11 Bo Homan
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Maandag
19.00 - 20.00/20.30 uur Beginners,

recreanten
mannen+vrouwen

Dinsdag:
19.00 uur – 20.30 uur Senioren
Donderdag:
19.00 uur – 20.30 uur Senioren
Vrijdag :
18.30 uur- 19.30 uur Jeugd 10-13 jaar
19.15 uur - 20.30 uur Jeugd 14t/m17

jaar

Trainingsstijden:
Zondag: Jeugd en Senioren
Open Baan
10.00 uur - 11.30 uur
(bij de indeling wordt niet alléén naar de leeftijd
gekeken)

De training vindt plaats rondom de atletiekbaan
van de Streker Atletiekvereniging.

Van     de redactie:
Teksten inleveren voor het november/decembernummer 2013:

t/m vrijdag 22 november
komt uit in de week van 2 december

Géén foto’s in een Wordbestand plakken aub. Foto’s van minstens
300 Kb los meesturen met de mail, of via WeTransfer

De Pen
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Hoe heet je?
Niels de Boer
Hoe oud ben je?
Ik ben nu 10 jaar, maar als ik dit lees 11 jaar want
ik ben op 11 oktober jarig.
Waar woon je?
Ik woon in Bovenkarspel
Op welke school zit je?
Ik zit op de Molenwiek in groep 7a
Heb je broers of zussen?
Ik heb een oudere broer Peter en een oudere zus
Esmee
Heb je nog andere hobby’s dan survival?
Ja een heleboel, scouting, crossen, skeeleren/
schaatsen en bouwen
Hoe lang zit je al op survival?
8 maanden ongeveer, ik ben in februari met
survival begonnen
Wat vind je zo leuk aan survival?
Dat je lekker smerig mag worden, en in de
touwen hangen en klimmen
Heb je nog iets anders te melden?
Ik vond het 15 jaar feest van SSV erg leuk!
De trainingen zijn erg leuk!
Ik geef de pen door aan
Koen Botman

FFFFF

Gezocht:
Een nieuwe vormgever van Sprinter

en Bikkel

Na 11 jaar Sprinters (en later ook Bikkels)
gemaakt te hebben, wil ik per 1 januari 2014

stoppen. Wie wil deze klus van mij overnemen?
Je maakt dan 9 clubbladen per jaar plus in april

ook nog de jaarstukken. Beloning: gezellige
omgang met leden uit alle lagen van de

vereniging, waardering en een kleine, financiële
vergoeding.

Groeten van Marjon de Haas
(contact: jande.haas@multiweb.nl)

the quickbrownfothe quickbrownfothe quickbrownfothe quickbrownfothe quickbrownfo


