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Hallo allemaal, 
Bij deze ontvangen jullie de 4e nieuwsbrief van dit bijzondere 90-jarig Jubileum-Jaar 2016,  
met nieuws uit en over onze vereniging.  
 
De e-BADKUIP wordt minimaal 4x per jaar per e-mail wordt verzonden. 
Daarnaast is voor het actuele nieuws is natuurlijk altijd onze website beschibaar. 
De planning voor de volgende nieuwsbrieven is 
2016 : 9 december 
2017 : nog vast te stellen 
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Van het Bestuur 

 
Zo, na een vakantieperiode moet je 
altijd weer op gang komen en 
herinnerde Ed ons eraan dat de 
Nieuwsbrief uit moet komen. Er ligt 
gelukkig weer een hele nieuwe periode 
met trainingen en wedstrijden voor ons. 
Iedereen is er druk mee om er een 
mooi seizoen van te maken en de 
beste resultaten te behalen. Om het 
beschikbare badwater optimaal te 
benutten is hier en daar door de 
commissies geschoven met 
trainingstijden en samenstelling van 
groepen. Het zal voor sommigen best 
wel even wennen zijn aan nieuwe 
tijden etc. maar denk daarbij badwater 
is schaars en duur.  
Bij het waterpolo is, na jaren van 

afwezigheid, weer een heren 3 team ingeschreven welke al met enthousiasme aan de competitie 
is begonnen evenals de andere teams. 
De zwemafdeling begeeft zich op de transfermarkt om senioren te bewegen voor  
De Rijn uit te komen bij wedstrijden, hiervoor is een speciale studenten regeling bedacht. Zij 
trainen bij de  studentenvereniging en niet bij De Rijn. Wij hebben gebrek aan seniorzwemmers 
voor de wedstrijden; zij willen wel deelnemen aan enkele zwemwedstrijden. Zodoende is dit een 
win-win situatie. 
In het bestuur is besloten, als proef voor een jaar, dat deze leden hun start vergunning zelf betalen 
en ons geen contributie verschuldigd zijn. 
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In de eerste bestuursvergadering zijn de activiteiten rondom ons 90-jarig jubileum geëvalueerd. 
We waren het er over eens dat het geheel toch succesvol en gezellig is verlopen en waarbij het 
plan werd geopperd het gehouden waterpolotoernooi voor leden en oud leden vaker te 
organiseren. 
In het organiseren van deze activiteiten is door veel van onze vrijwilligers veel tijd en energie 
gestoken om het geheel tot een succes te maken, maar zonder iemand te kort te doen een extra 
dank aan de jubileum commissie en de stichting voor hun inzet in deze. 
 

Uitnodiging Vrijwilligers. 

 
Wij als bestuur beseffen als geen ander dat de vereniging bestaat bij de inzet van onze 
vrijwilligers. Gelukkig kunnen we nog steeds rekenen op een groot aantal vrijwilligers die zich 
inzetten voor allerlei activiteiten binnen de vereniging. 
Om onze dank hiervoor te brengen aan hen zijn zij allen via de mail uitgenodigd voor een gezellig 
hapje eten bij H41. De mail is verzonden aan één mail adres en geldt natuurlijk ook voor de 
andere gezinsleden die vrijwilligers werk verrichten voor de vereniging. We proberen de 
ledenadministratie zo up-to-date mogelijk te houden maar soms is er iets gewijzigd wat wij nog 
niet weten. Dus mocht je onverhoopt geen uitnodiging ontvangen hebben meldt dit bij 
bestuur@de-rijn.nl. en vergeet niet  je voor 30 september op te geven bij het bestuur. 
 
  
Rest mij niets meer om allen heel veel succes en plezier in het nieuwe seizoen te wensen. 
Met vriendelijke groet, 
Nico van der Poel. 
 

  

mailto:bestuur@de-rijn.nl
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Van de Zwemcommissie 

De kop is er af, op 10 en 17 september waren al weer de eerste wedstrijden van het seizoen 
2016–2017. En dat alles na een sportzomer die in mei nog zo mooi begon voor Nederland met 
successen op de Europese Kampioenschappen in Londen en dan ………., ondanks dat ze er 
maanden voor getraind hadden,  geen enkel Persoonlijk Record (PR) van onze zwemhelden in het 
zwembad in Rio.  
Maar goed laten wij ons richten op onze eigen uitdagingen binnen de zwemafdeling van de Rijn en 
zorgen dat onze zwemmers en zwemsters wel voor die PR’s blijven zorgen. 

Trainingen en trainers 

Ondanks gesprekken met een drietal kandidaten hebben we geen hoofdtrainer gevonden die 5-6 
keer per week de ochtendtrainingen wil geven voor de jeugd en senioren. Het werk wordt nu 
gedeeld door Ilona, Herbert en Eric. Samen met Bert, Thijs, Ria, Mariëlle, Rick en Ed zorgen zij er 
voor dat alle trainingen verzorgd worden voor minioren tot en met senioren. We hebben een grote 
groep junioren en voor deze groep hebben we een extra avondtraining weten te realiseren op de 
dinsdagavond. De meeste trainers hebben met hun groep een informatiebijenkomst gehouden om 
de doelen voor het seizoen 16 – 17 te bespreken. 
Helaas is Margreet van Aggelen, vanwege andere verplichtingen, gestopt als trainster van de 
minioren B. Margreet, heel erg bedankt voor je inzet afgelopen jaren: we zullen je missen. 
 

 
Start van het seizoen van de trainers en de ZC met puzzelen in een escape room en daarna een 
BBQ. 
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Andere wedstrijden 

De KNZB heeft besloten de zwemcompetities anders in te richten: een swimkick/minioren circuit 
(doen wij niet aan mee, we hebben al de Vallei 25 en de jeugdwedstrijden), een minioren/junioren 
circuit (de Rijn organiseert één poule met 3 wedstrijden in Wageningen en 1 in Zetten), een 
junioren/jeugd/senioren circuit (een poule met NDD en ESCA, dus wedstrijden in Wageningen, 
Doetinchem en Arnhem). Hoe dit allemaal gaat lopen (deelname en enthousiasme van de 
verschillende clubs en lengte wedstrijd) moeten we allemaal ervaren. De Landelijke competitie 
blijft, we blijven zwemmen met NDD en Aquapoldro, en moeten toch weer bij de bovenste helft in 
de B-competitie eindigen, misschien top-10? Het verlies door het vertrek van Roderick en Wietse 
hebben we deels kunnen opvangen met enkele studenten die in de landelijke competitie mee 
gaan zwemmen maar bij Aquifer trainen (onder leiding van Ilona!). De Gelderse competitie gaat 
verder onder de naam Meerkamp met wedstrijden in Nijmegen, Rhenen, Harderwijk, Zetten en 
Wageningen. 
 

Swimkick 

We hebben hier gelukkig heel wat nieuwe leden kunnen laten instromen bij de start van het 
nieuwe seizoen. 
 
 

De schoolzwemkampioenschappen:  

Hiervoor beginnen we binnenkort al met de voorbereidingen,  
de wedstrijd is al op woensdag 2 november. 

 
 

 

Extra activiteiten 

In  maart hadden we een succesvolle avond met Rieneke Terink en Sebastiaan Kuipers. We gaan 
dit seizoen 2-3  van dit soort avonden organiseren. De bondscoach junioren/jeugd van de KNZB 
heeft zijn medewerking toegezegd, nu nog een geschikte datum vinden. 
In het verleden hebben we meegedaan aan internationale wedstrijden in o.a. Antwerpen en 
Seraing, dat willen we proberen ook dit seizoen te doen. We moeten nog even bekijken wat het 
beste uitkomt. 

Officials 

Er hebben drie personen gereageerd hebben op de oproep van Rina zich aan te melden als 
kandidaat voor de cursus tijdwaarnemer: 
Federico Malfer, zwemmer en oom van Gaio en Tristan Sanders, Els de Bijl, moeder van Renske 
van der Heide, die net bij de Swimkick is begonnen, en Marielle Philippens, de moeder van Joep 
Vergeldt. Gelukkig wordt ons officialteam daar weer goed mee versterkt.  
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Badopbouwers 

Verschillende badopbouwers zijn gestopt, zodat we nu nog maar een hele klein ploeg 
badopbouwers hebben overgehouden.  
Geïnteresseerde ouders kunnen zich aanmelden bij: 
Aaldert Bootsman: bootsmensen@telfortglasvezel.nl   
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

  

file:///C:/Users/Zwemmer/Documents/ED/DeRijn/eBADKUIP-Nieuwsbrief/2016-4/bootsmensen@telfortglasvezel.nl
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WaterPolo 

Sportief! 
Zo, de spits is er af voor de meeste sporters binnen 
onze vereniging, zo ook voor de E pupillen (jaargang 
2006 en later). In Nijmegen trad het team o.l.v. Iska en 
Hilda aan tegen het 1e pupillenteam van Aqua Novio. 
Dat er wat verschil in kracht was, was duidelijk te zien. 
Maar dat mag de pret niet drukken. Gewoon proberen 
het spel te spelen. Het team is op Anique en Kiara na 
compleet nieuw!! Dat vergt wennen aan elkaar, 
wennen aan het spelletje en wennen aan een 
tegenstander. 
Sommigen uit het team hadden wat last van een 
“sterke” jongen, die ook nog eens duwde en wat 
gemeen was vonden ze. 
Kiara vindt dat best oneerlijk en gaat daarom vaak 
sportief fanatiek tegen zo’n tegenstander spelen met 
gevolg…helaas...even 20 seconden eruit. De 
scheidsrechter vond het een overtreding, ach ja. 
De wedstrijd werd verloren met 12-4, echter 1 
doelpunt is niet genoteerd (dus uitslag 12-3) maar dat 
drukte het spelplezier niet. 
En na afloop, dat gebeurt vanaf de allerjongsten, 
gewoon sportief een handje aan de tegenstander, de 
coaches en de scheids!! Ook al is dat soms best 
moeilijk. 

En op de foto is te zien dat Amber in elk geval de mensen onder ogen durft te zien! 
Aankomende zaterdag speelt het E team tegen het 2e team van Aqua Novio….we gaan ervan uit 
dat deze ploeg wat minder sterk is dan het 1e team, dus kansen !!  
Op de 23e mist het team Kiara die uitgenodigd is voor een miniorendag van zwemmen en Kaj die 
zwemt een wedstrijd op die dag. Hopelijk lukt het de rest een vuist te maken tegen de 
Nijmegenaren. 
 
Kinderen die in het E team spelen zijn: 
Amber, Anique, Kiara, Esmee, Yara, Floris, Kaj, Wessel, Rens en Stijn(keeper), Gwendelynn traint 
1x in de week mee op vrijdag en wil invallen met waterpolo wanneer ze geen voetbal en/of 
zwemwedstrijd heeft!  
 
Keeperstrainer jeugd: Joris van Domselaar 
Assistent coach:          Iska Oude vielink 
Invaltrainer:                 Henry Turkenburg 
Trainer/coach :            Hilda Havinga 
  
                                                                                                                         Hiha. 


