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Hallo allemaal, 
Bij deze ontvangen jullie de 1e nieuwsbrief van dit bijzondere 90-jarig Jubileum-Jaar 2016,  
met nieuws uit en over onze vereniging.  
De nieuwsbrief 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 : 4 april - 20 juni - 5 september - 19 december 
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Van de redactie. 
 
De Nieuwsbrief wordt per e-mail verzonden aan alle leden. We proberen daarbij zo goed 
mogelijk huisgenoten te groeperen op een e-mail adres. We gaan ervan uit dat in die 
gevallen de e-mail wel gedeeld zal worden. In gevallen waar iemand toch liever de 
Nieuwsbrief op zijn eigen e-mail adres wil ontvangen laat dit dan weten aan de 
ledenadministratie. 
Ook wanneer iemand een nieuw of ander e-mail adres heeft of een ander adres wil 
gebruiken graag even doorgeven. 
Adres van de ledenadminstratie is: nicocoos@hotmail.com 

Van het bestuur 

 
Dit is weer de eerste nieuwsbrief van 2016 en zoals 
gebruikelijk is de nieuwjaars receptie met een nieuwjaars duik 
het eerste evenement van het jaar.  
Het was heel druk in het clubhuis waar velen elkaar de beste 
wensen gaven en in het zwembad was het een drukte van 
jewelste voor de gebruikelijke duik, waar vooral de jeugd zich 
vermaakte in het diepe en ondiepe bad. Zoals je ziet op de 
foto’s was jong en oud aanwezig op  de nieuwjaarsreceptie. 
De jubileum commissie heeft voor het jubileum jaar een leuke 
attentie verzorgd voor alle leden in de vorm van een pen met 
opdruk en een jubileum sticker. 

 
 
 

Ook het aansluitend oliebollen 
toernooi stond in het teken van 
jubileum jaar, hiervoor is een 
spandoek ontworpen die het 
hele jaar in het zwembad blijft 
hangen. Het was het een 
drukte van belang in en rond 
het water waar jong en oud 
fanatiek, maar met respect 
voor elkaar, streden voor de 
winst.  

 

mailto:nicocoos@hotmail.com
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Ik wens jullie allen een gezond en sportief 2016. 
 
Met vriendelijke groet, 
Nico van der Poel 
 

Jubileum 

Zoals velen van jullie weten bestaat de vereniging in 2016 90 jaar. Om dit niet zomaar voor 
bij te laten gaan is er een jubileum commissie gevormd die een gevarieerd programma 
heeft samengesteld. Het voorlopig programma ziet er als volgt uit: 
Zaterdag 2 januari  Nieuwjaarsreceptie van 18.00 uur tot 20.00 uur  
          Oliebollentoernooi   van 20.00 uur tot 22.00 uur 
Zaterdag 12 maart Jubileum Mini waterpolo toernooi 
Zaterdag 4 juni Jubileum Estafette zwemwedstrijd 
Zaterdag 25 juni     Feestmiddag voor de jeugd in de  zwemopleiding 
          Speeltuinvereniging Tuindorp van 16.30 uur tot 21.00 uur 
Vrijdag 1 juli  Jubileum receptie voor genodigden van 17.00 uur tot 19.00 uur 
Zaterdag 2 juli Prestatie tocht in het Havenkanaal voor alle leden met minimaal 

diploma B van 13.00 uur tot 15.00 uur 
 Feestavond voor alle leden in de WAVV kantine van 20.00 uur tot 24.00 

uur 
 
Er wordt nog gewerkt aan Jubileum toernooien voor Dames, Heren, Jeugd en oud spelers.  
Eventuele Wijzigen CQ aanvullingen worden tijdig bekend gemaakt. 
 
De jubileum commissie 
 

Van de ledenadministratie 

Voor het jaar 2016 zijn de contributies aangepast voor de leden met een startvergunning 
met € 1,- per maand, dit is een voorlopige maatregel welke in de ALV in maart 2016 
definitief moet worden vastgelegd. 
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Zoals gebruikelijk wordt met de contributie van februari ook de kosten voor een start 
vergunning geïncasseerd.  
In bijgaande tabel is een overzicht van de verschillende kosten te zien.  

Lidmaatschap en contributie WZ&PC De Rijn  

Tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 13 december 2011 is besloten dat het 
Bestuur op 1 januari de contributie mag verhogen.  
Aangezien we graag een goed en zuinig beleid willen vormen en onze talenten de 
mogelijkheid willen blijven bieden om in hun sport verder te groeien, heeft het Bestuur 
besloten om de contributie voor 2016, te verhogen met dezelfde percentages als de KNZB 
en de gemeente Wageningen/Zwembad De Bongerd.  
In onze statuten is opgenomen dat de vereniging een jaarcontributie heeft, die 10x per jaar 
maandelijks wordt geïnd. In de vakantiemaanden juli en augustus zal er geen contributie 
worden geïnd.  

Contributiebedragen 2016 

Leden       

Omschrijving  Per jaar  Per maand (10x)    

  2016 2016 
 

Zwemopleiding ABC lid € 393 € 39,30 
 

Zwemopleiding ABC 3e lid gezin € 373 € 37,30 
 

Waterpolo/wedstrijdzwemmen lid € 353 € 35,30 
 

Waterpolo/wedstrijdzwemmen 3e lid gezin € 331 € 33,10 
 

Waterpolo/wedstrijdzwemmen > 12 jaar met 
startvergunning 

€ 372,30         € 37,23 
  

Waterpolo/wedstrijdzwemmen > 12 jaar met 
startvergunning 3e lid gezin  

€348,50           € 34,85       
 

        

Donateurs WZ&PC De Rijn € 30,00    

        

Startvergunningen KNZB (incasso in de maand 
februari) 

    
  

Leden < 12 jaar €   2,50    

Leden > 12 jaar € 34,00    

Let op! 
De contributie wordt geïncasseerd in 10 termijnen. In de maanden juli en augustus vinden 
er geen incasso's plaats. 
In de maand februari wordt naast de contributie, ook de bijdrage voor het startnummer 
KNZB geïncasseerd. 
 
Startnummer competitieleden 
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De bijdrage voor het startnummer wordt in februari geïncasseerd. Deze kosten worden door 
de KNZB in rekening gebracht. Ook als je slechts één maand van een kalenderjaar gebruik 
maakt van de startvergunning, brengt de KNZB het volledige bedrag in rekening. 

 

Wedstrijdzwemmen 
 

Vanaf september hebben we 30 berichten op www.de-rijn.nl geplaatst en we hebben zelfs 
de facebook pagina (bescheiden) nieuw leven in geblazen. Volg deze berichten om op de 
hoogte te blijven van het zwemgebeuren. 

De zwemwedstrijden na midden november 

In de vorige nieuwsbrief gaven we al aan dat oktober/november 
een drukke periode was. Van nagenoeg alle wedstrijden hebben 
we verslag gedaan op de pagina Actueel onder 
Wedstrijdzwemmen.  
We hebben de 2e wedstrijd in de landelijke en de 3e wedstrijd in 
zowel de Regio A-competitie als de regio C-competitie achter de 
rug.  We handhaven ons goed op alle fronten, af en toe wat 
plaatsen omhoog en af en toe wat plaatsen verlies. 
Er was verder nog  de Regio Oost Sprint met titels voor Kiara 
Heerink (zie de foto), het Minioren Circuit in Zetten, 
limietwedstrijden in Amersfoort en Doetinchem en de 
kerstwedstrijd in Ede (zie onderstaande foto’s met de 
medaillewinnaars). 
 

Op zaterdag 19 december werd het eerste deel van het seizoen afgesloten met de 
drukbezochte bijeenkomst in het clubhuis waar meerdere zwemmers in het zonnetjes 
werden gezet vanwege hun opkomst/inzet op de trainingen en de behaalde clubrecords. 

De zwemwedstrijden in januari, februari en maart 2016 

Van zondag 3 januari tot en met zaterdag 5 maart is het 10 weekenden achtereen raak! 
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Bijzonder worden natuurlijke de Regio Kampioenschappen korte baan (tot nu toe noemde 
we dat altijd de GWK, 2 dagen Doetinchem en 2 dagen Zutphen), de Nederlandse Junioren 
en Jeugd Kampioenschappen in Amsterdam waar we dit jaar met 2 zwemmers aan de start 
komen (Annemiek en Timo), de NK masters waar we met maar liefst 8 zwemmers naar toe 
gaan en de Speedo Jaargangfinale voor de beste minioren van Nederland. Daarnaast nog 
de reguliere competitiewedstrijden. 

Ook Thijs gediplomeerd! 

Tijdens de pauze van de Regio A-competitiewedstrijd op zondag 22 november werd Thijs 
de Vos in de bloemetjes gezet  door de ZC omdat ook hij, na Rick en Mariëlle, het 
trainersdiploma van de KNZB heeft behaald. Proficiat Thijs! 

Wagenings Sportcafé 2015 

 
Timo Zittersteijn werd gekozen 
als sporttalent 11-12 jaar en 
Lindsey de Harde (ex-lid van de 
Rijn en nu zwemmend bij VZC 
E&P) als sporttalent 13-14 jaar 
voor het jaar 2015.   
Op de foto: Lindsey, Timo, 
presentator Arnold Winkel en 
burgemeester van Rumund. 

 
 
 

Swimkick 

We hebben de laatste maanden enkele zij-instromers verwelkomd bij de Swimkick. 
Kinderen die wat ouder zijn, na hun A/B/C wat minder gezwommen hebben, maar toch 
aangetrokken zijn tot de zwemsport. Met een extra training op de woensdagmiddag hopen 
we ze in 4-6 maanden door de Swimkick te loodsen. Meedoen aan wedstrijden (Vallei 25) is 
een vereiste en dat is heel goed verlopen. 
De zoomers, in allerlei maten, zijn inmiddels in gebruik en worden opgeborgen in een 
afsluitbare box in de berging op het bad. 
Op 13 februari is er afzwemmen en zullen flink wat swimkickers doorstromen naar de 
minioren. 

Trainingen in een 50 meter bad 

Om goed voorbereid aan de start te komen bij de wedstrijden in een 50 meter bad, die heb 
je altijd in het 2e deel van het seizoen, gaan we in elk geval op zondag 21 februari en 
zaterdag 19 maart trainen in Amersfoort.  Helaas is het niet zo makkelijk om op de zondag 
badwater te huren en Eindhoven is wat ver. De trainingen zijn van 13.00 – 15.00 uur en 
bedoeld voor junioren en senioren die aan limietwedstrijden mee gaan doen in een 50 
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meter bad. Nader bericht volgt (er is namelijk ook een wedstrijd uit het Minioren Circuit die 
19e maart)! 

We hebben er ook een nieuwe official wedstrijdzwemmen bij 

Marius Bolck, de vader van Frida Sinnema, heeft in de herfst 5 cursusavonden voor 
tijdwaarnemer gevolgd en is op 12 december geslaagd als official a4.  
Marius, gefeliciteerd en bedankt dat je ons officialteam komt versterken.  Zonder officials 
géén wedstrijden. We hopen dan ook dat er volgend seizoen weer ouders enthousiast 
worden om de officialcursus te gaan volgen. Vooral bij wedstrijden voor de A-selectie 
moeten we nogal eens een beroep doen op officials zonder zwemmende kinderen.  
Als richtlijn voor het aantal officials voor de meeste wedstrijd kan men het beste uitgaan van 
1 official per 5 zwemmers. 

De estafettewedstrijd op 4 juni als onderdeel van 90 jaar De Rijn 

De Zwemcommissie heeft voorgesteld, als onderdeel van de activiteiten die georganiseerd 
gaan worden om te vieren dat de Rijn 90 jaar bestaat in 2016, een goede traditie van stal te 
halen. Jarenlang organiseerde de Rijn voor de Kring Gelderland de GWCK. Een afkorting 
die bijna vergeten is; de Gelderse Winter Club Kampioenschappen. We gaan 9 
verenigingen uitnodigen voor deze wedstrijd, die zal bestaan uit alléén maar estafettes voor 
de gebruikelijke leeftijdscategorieën en zowel een wisselslag als een vrije slag estafette. 
Estafettes geven altijd iets extra’s en we hopen dat het een leuke wedstrijd wordt. Speedo 
Nederland stelt enkele prijzen beschikbaar. 
 

Verslag van Roderick: ONK korte baan Tilburg 2015 
In het weekend van 30, 31 oktober en 1 november vond het Open Nederlands 
Kampioenschap korte baan (25m bad) zwemmen plaats in Tilburg. Ik mocht op 31 oktober 
en 1 november starten. Ik zwom op zaterdag de 200 wisselslag en op zondag de 200 
vlinderslag en de 100 wisselslag. Helaas mocht er niemand anders van de Rijn zwemmen, 
dus gingen Ed en ik om half 7 richting Tilburg. Eenmaal op het zwembad gingen we de 
startkaarten halen die nodig zijn om het zwembad binnen te komen en daarna gingen we 
een plekje zoeken in het zwembad. Het zwembad bestond uit een groot wedstrijdbad met 8 
banen en nog twee kleine uitzwembaden, wat een luxe! 
Tijdens een NK zijn er altijd veel zwemmers. Ook deze keer was het lekker druk, dus 
moesten we even zoeken voor een goede plek. Ondanks dat het druk is, kan je wel elk 
moment tegen een topzwemmer aanlopen! Ranomi Kromowidjojo, Inge Dekker en 
Sebastiaan Verschuren zijn nog maar een paar van de topzwemmers die ook meededen. 
En dan zie je eigenlijk dat het ook ‘gewoon’ mensen zijn die van zwemmen houden zoals jij 
en ik. 
Net als tijdens de competitiewedstrijden is het ook tijdens het NK druk tijdens het 
inzwemmen. Dat is altijd even opletten, maar het inzwemmen blijft altijd een leuke ervaring. 
Iedereen is gefocust en wil zich goed voorbereiden op hun race die gaat komen. Het 
zwembad is heel mooi, met elektronische tijdwaarneming en de nieuwste startblokken. 
Daarnaast is er ook tijd om even bij te praten met de andere zwemmers. 
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Ik moest ongeveer een uur na het inzwemmen de 200 wisselslag zwemmen dus ik had nog 
even de tijd om naar de toppers te kijken. Ik vind het altijd leuk om naar hen te kijken. 
Daarna heb ik mijn race even doorgenomen met Ed: hoe ga ik mijn race indelen en waar 
moet ik op letten? Daarna was het toch echt tijd om mijn wedstrijdbroek aan te gaan doen 
en naar de voorstart te gaan. De voorstart tijdens een NK is toch anders dan de voorstart 
tijdens een competitiewedstrijd of een GK. Er was een speciale voorstartruimte ingericht 
waarin de zwemmers die bijna moesten zwemmen zich konden verzamelen. Elke serie 
werd daar ongeveer 5 minuten van tevoren opgeroepen. Daarna moet je nog even wachten 
met de andere zwemmers uit jouw serie. Daarna loop je samen met je serie naar het 
wedstrijdbad voor de start. Dat is altijd een mooi moment. Je legt je kleding in de bak bij je 
startblok en dan is het jouw beurt om te laten zien wat je kan. 
Ik mocht de 200 wisselslag zwemmen. Dan is het altijd oppassen dat ik niet te hard van 
start ga, vooral op een NK. Op een NK ben ik erg gemotiveerd, maar iedereen zwemt snel: 
daardoor moet ik me niet laten opjagen. Als ik met de zwemmer naast me meega, kan ik 
misschien de man met de hamer tegenkomen. Dit lukte goed. Uiteindelijk finishte ik als 23e. 
Ik zwom geen PR, maar de tijd was niet slecht, dus ik was tevreden. Na mijn race kon ik 
nog even uitzwemmen in één van de kleine zwembaden. Uiteindelijk mocht ik met mijn tijd 
net geen finale zwemmen, dus we keken nog naar een paar andere series en gingen naar 
huis. 
De volgende dag mocht ik de 200 vlinderslag en de 100 wisselslag zwemmen. We 
vertrokken weer om half 7. Daarna weer lekker inzwemmen en klaarmaken voor mijn races. 
Het leuke aan een NK is dat de snelste 18 zwemmers (=3 series) niet meer op snelheid 
worden ingedeeld, maar de zwemmers worden gelijk verdeeld over de 3 series, zodat de 3 
series ongeveer van hetzelfde niveau zijn. Door deze indeling mocht ik op de 200 
vlinderslag in dezelfde serie als Joeri Verlinden zwemmen! Het was heel speciaal om bij 
hem in de voorstartruimte te zitten en in dezelfde serie met hem te mogen zwemmen. Ik 
mocht me alleen niet teveel laten afleiden, want bij de 200 vlinderslag is het heel belangrijk 
om niet te hard van start te gaan! Gelukkig kon ik een mooie race neerzetten en eindigde ik 
als 12e en dat betekende dat ik ’s middags nog een keer in de b-finale mocht zwemmen. 
Maar eerst mocht ik nog de 100 wisselslag zwemmen. Dus ik zwom even uit en daarna 
maakte ik me klaar voor de 100 wisselslag. In tegenstelling tot bij de 200 wisselslag en de 
200 vlinderslag is de 100 wisselslag één lange sprint. Niet rustig starten, maar meteen 
vanaf het begin maximaal gaan! Dat lukte goed en ik eindigde ook hier als 23e, wat 
betekende dat ik weer net geen finale mocht zwemmen op deze afstand. Gelukkig mocht ik 
wel al de b-finale zwemmen op de 200 vlinderslag.  
Een finale zwemmen is altijd speciaal. Je krijgt de kans om je eerste race te verbeteren en 
je mag nog een keer zwemmen, wat altijd leuk is natuurlijk! De finales zijn altijd ’s middags, 
dus dat betekende na de series even wat eten en vooral uitrusten. Om half 4 mocht ik 
opnieuw inzwemmen. Deze keer was het een stuk minder druk, omdat er minder 
zwemmers mee mochten doen aan de finales. Na het inzwemmen kon ik nog even kijken 
naar de andere finales en daarna was het mijn beurt. Ik ging weer naar de voorstart. In 
tegenstelling tot in de ochtend worden we voor de race voorgesteld aan het publiek. In de 
ochtend wordt dit overgeslagen om tijd te besparen. Tijdens de race werd het helaas al 
duidelijk dat ik nog wat vermoeid was van vanochtend. Ik zwom dus een beetje langzamer 
dan vanochtend, maar ik werd nog wel 3e in de 
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b-finale. 
Na deze finale heb ik nog even wat uitgezwommen in het uitzwembad en daarna zijn we 
naar huis gegaan. Ik vond het heel leuk om aan het NK mee te kunnen doen. Het blijft altijd 
een leuke ervaring om er bij te kunnen zijn! 
 

 
 
 
 
 
Diplomazwemmen 
 

Dit keer geen ander nieuws dan dat de volgende keer afzwemmen is op 30 januari. 
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Waterpolo 
 

Bjorn hogerop?? 

 
Daar staat ie dan..!!!! Ja, één van de scheidsrechters die 
onze vereniging heeft. Naast Bjorn fluiten Tessa 
Tiemessen, Hendrik Jan Broekhuijzen en Jules van der 
Heijden wekelijks aan de badrand. Het maakt niet uit op 
welk niveau, ze staan er  elke week maar weer. Geweldig!! 
Velen hebben het wedstrijd leiden in hun bloed, vinden het 
leuk werk, ook al komen er uiteraard af en toe situaties 
voor die je liever niet wilt. Maar ja, daar kun je dan voor 
fluiten, die macht heb je als scheidsrechter. Dat er af en 
toe vanaf de tribune kritiek komt, hard en/of vervelend 
roepend, moet je langs je schouders af laten glijden….zo 
het water in. 
Bjorn wil graag “hoog” fluiten en eigenlijk proberen 
internationaal scheidsrechter te worden. De aankomende 
Olympische Spelen zijn te dichtbij , maar daarna..?? Wie 
weet. 
Bjorn fluit op dit moment al eredivisie, het hoogste niveau 
in Nederland. Ook al heel mooi. 
Onlangs kreeg Bjorn een telefoontje van de KNZB met de 
vraag of hij de dames waterpolo oefen interland tegen de 
Russinnen wilde fluiten. Nou, dat was niet aan 
dovemansoren gevraagd. Uiteraard zei hij ja en zo stond 

hij (zie foto) enigszins met blossen op beide wangen de interland te fluiten in het 
Veenendaalse zwembad. 
Op mijn vraag hoe hij het had ervaren zie hij dat in aanvang ‘t lastig vond en het niet zo 
bijzonder ging, maar verder in de wedstrijd het Bjorn steeds beter beviel en floot 
ontspannen en beter. 
Nou Bjorn, natuurlijk hopen wij dat je voor de Rijn nog heeeeeeeeeeeeeeeeeel lang blijft 
fluiten en krijg je ooit wel 10 gratis entree kaarten op een waterpolo EK, WK of Olympische 
Spelen!!  
Jongen, je moeder, je zus, de vereniging is trots op je….maar wat zou je vader Arnold trots 
zijn geweest!! 
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Daar staat Bjorn dan .. de man in oranje shirt!! Links de Nederlandse dames. 
 
                                                                                                                     Hiha. 
 

Timo …scherp of niet?? Koen…. nog te zien?? 

Op zaterdag 2 januari j.l. vertrok ik naar 
Zeist richting KNVB centrum. Altijd te 
vinden , de bordjes bewegwijzeren. 
Prachtig in de bossen van Zeist ligt echter 
ook het KNZB zwembad, hiervan geen 
bordjes die dat aangeven. 
Niet zomaar naar Zeist, maar om eens te 
kijken hoe Koen en Timo daar trainen en 
spelen. Bedoeling is ook om nog eens te 
kijken bij Ivo en Annemiek, zeker leuk! 

De camera op mijn telefoon is niet van superkwaliteit, 
Timo is wat vaag te herkennen, links in beeld.  
 
Deze ochtend, om 08.00 uur aanwezig zijn, vond Timo het leuk dat z’n broer en zus eens 
kwamen kijken, een beetje belangstelling mag er wel zijn toch? En bedenk eens, hoe vaak 
heeft Timo mee gemoeten omdat z’n broer een polowedstrijd had en z’n zus een 
zwemwedstrijd? Juist, dat bedoel ik. Gaby en Kay hebben heel wat in te halen! 
Koen en Timo trainen bij de groep 2003 en speelden die ochtend tegen de Belgen. Wat 
stevige knapen bij die zuiderburen, maar dat was overwegend lichting 2001, dus geen 
wonder.  
Ruim een uur werd er gespeeld, redelijk tempo. Energie genoeg bij dat jonge spul. 
En Timo scherp? Op de foto niet, maar tijdens de wedstrijd zeker! Heeft ie van z’n moeder! 
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Koen lag minstens 30 meter van mijn camera verwijderd, tsja….dat wordt moeilijk een 
duidelijke foto maken! Jammer. Maar aan de bassinrand 3 mannen met enorme lenzen op 
hun camera’s . Eén van hen sprak met de ouders van Koen … volgens mij zijn er prachtige 
foto’s van ‘m gemaakt en kunnen zij deze zeker bekijken! De groep heeft 2 keepers, 
waaronder dus Koen. Om en om een periode keepen. Nou zoals ik Koen ken van de 
wedstrijden in Wageningen, zo keepte hij ook daar. Een paar harde schoten van de “grote 
Belgen” waren verrassend, maar menig bal hield hij uit z’n doel! Chapeau! 
Koen en Timo trainen er wat af, uren zwemtraining en waterpolo bij De Rijn, waterpolo bij 
de WOC (Waterpolo Opleidings Centrum). Ze hebben nu al best wat bereikt in hun 
leeftijdsgroep, maar daar moet ook heel wat voor getraind worden! Op vrijdagavond niet 
even onderuit op de bank voor de tv, nee, gewoon op tijd naar bed, omdat het water in Zeist 
op ze wacht op de vroege zaterdag ochtend, elke week!!  
 

Zus Gaby, broer Kay hadden beloofd mee te gaan dit 
keer….achteraf wat spijt geloof ik..is te zien op de foto, Gaby 
heeft de rustpose aangenomen, Kay heeft totaal geen oog 
voor badwater.. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na de wedstrijd van de jeugd trad het Nederlandse dames waterpoloploeg aan voor een 
training. Zeker ook leuk om een keer te zien! Na wat inzwemmen wat sprintwerk…nou..dat 
gaat best hard!! Ja en daarnaast is ’t zaak dat je ook nog veel met een bal kan, inzicht hebt, 
tegen een stootje kunt.. 
 
                                                                                                      Hiha. 
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Het Oliebollentoernooi dit jaar dé kick off van het 90-jarig Jubileum Jaar 
WZ & PC de Rijn. 

 
Zaterdag 02 januari 2016 hebben ruim 135 personen in 13 teams, onder 
toeziend oog van een goed gevulde tribune, deelgenomen aan het 
Oliebollentoernooi. De uitnodiging voor dit toernooi was uitgegaan naar de 
swimkickers en alle zwem- en waterpoloselecties. Gezien het aantal 
deelnemers heeft een groot aantal hier gehoor aangegeven.  
Verenigingsvoorzitter Nico van der Poel opende met een korte toespraak 

het 90-jarig Jubileum Jaar van de vereniging. 
Als ware het een professionele speaker kletste Nicolien van der Poel het toernooi 
fantastisch aan elkaar. Het was voor iedereen helder en duidelijk wanneer en waar men 
werd verwacht. 
Het merendeel van de teams was willekeurig samengesteld door de organisatoren, jong en 
oud, ervaren en niet ervaren. Ervaren hielp klein (zelfs op de nek), moeders die dochters 
hielpen, maar ook zonen die vaders te snel af waren. En scheidsrechters, zelfs de 
kersverse interland-scheidsrechter Björn, die de spelregels aanpassen aan het toernooi. 
Maar er waren ook een aantal zelf samengestelde teams, o.a. een team bestaande uit 
voetballers “Fristi United”, respect mannen om de uitdaging aan te gaan! Volgend jaar zijn 
jullie weer van harte welkom! 
Daarnaast een team van swimkicktrainers, ”de Swimbeignets”, aangevuld met twee ervaren 
waterpoloërs, Kay en Timo. Waterpoloscouts hebben vastgesteld dat er waterpolopotentie 
bij een aantal swimkicktrainers ligt, word vervolgd!  
Het “Sterren”-team, ouders van GO15 waren vastbesloten er alles aan te doen om te 
winnen, ook dit team was aangevuld met ervaren waterpoloërs, Willy, Joris en Menno. 
En ja, ook dit jaar waren ze er weer, team “Golden Oldies”, oud dames 1 speelsters 
aangevuld met hun dochters, ex Rijnlid Beatrice Prins en huidige Rijnleden. Onder toeziend 
oog van oud-trainer André en speelster Antoinette Wijnberger is er in ieder geval 1 
wedstrijd gewonnen, misschien toch extra trainingsmomenten voor het volgend toernooi? 
Ook al was het een gezelligheidstoernooi, het wedstrijdelement blijft natuurlijk “belangrijk” 
voor sporters, het team “De Kniepertjes” is de uiteindelijke winnaar van het toernooi 
geworden en kregen een heerlijke taart overhandigd. 
Het was een gezellig, vermakelijk, verrassend en sportief toernooi met veel deelnemers. 
Hilda en ondergetekende stonden paraat als LEH-er, maar hoefden gelukkig niet in actie te 
komen.  
Namens de organisatie, Hans den O., Iska en ondergetekende wil ik graag iedereen 
bedanken die tijdens, op en om het bad en in het Clubhuis hebben geholpen, een 
vereniging c.q. toernooi kàn niet zonder vrijwilligers bestaan.  
Voor een visuele impressie kijk op http://www.de-rijn.nl/Fotos, zeker de 
moeite waard 
 
Tanja 

 

http://www.de-rijn.nl/Fotos

