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Hallo allemaal, 
Bij deze ontvangen jullie de 2e nieuwsbrief van dit bijzondere 90-jarig Jubileum-Jaar 2016,  
met nieuws uit en over onze vereniging.  
 
Zoals je ziet is de naam van de nieuwsbrief veranderd. We grijpen terug naar de oorsprong, de 
naam van ons vroegere papieren clubblad, de BADKUIP. Omdat we nu een electronische versie 
van ons clubblad hebben is de naam nu geworden e-BADKUIP. 
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 : 16 mei - 5 september - 19 december 
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Van de redactie. 

 
De e-BADKUIP 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 e-BADKUIP 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 
  

mailto:nicocoos@hotmail.com
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Sponsorzwemmen: Vrijdag  8 april 
 

SPONSORZWEMMEN 
 

 Het wordt een gezellige avond met als doel geld in te zamelen 
voor extra middelen voor de vereniging. 

  Programma: 

● 18.00 – 19.30 uur parcours in instructiebad voor alle lesgroepen,  

op je eigen lestijd 

● 18.00 - 18.30 uur sponsorzwemmen in het diepe bad voor leskinderen 

● 18.30 - 19.15 uur sponsorzwemmen in het diepe bad voor swimkickers 

● 19.15 - 20.15 uur sponsorzwemmen in het diepe bad voor waterpolo- en 
zwemleden tot en met 12 jaar. 

 

Onlangs heb je een brief met uitleg en een intekenlijst voor sponsors gekregen.  

Verzamel zoveel mogelijk sponsors op je intekenlijst. Hoe meer sponsors voor hoe meer geld en 
hoe meer baantjes zwemmen levert veel geld op voor de club. 
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Van het bestuur 

 
Op donderdag 17 maart is de Algemene Leden Vergadering gehouden in ons clubhuis. Tijdens 
deze bijeenkomst zijn weer een aantal jubilarissen gehuldigd, die 12.5 of langer lid zijn van de 
vereniging, natuurlijk de foto’s hiervan geplaatst op de website onder algemeen. Zoals je ziet is de 
naam van de nieuwsbrief, op voorstel van de redactie, gewijzigd in e-Badkuip wat met algemene 
stemmen is aangenomen zo de oude naam in ere 
De notulen over de ALV van 2015 zijn met een vraag goedgekeurd met dank aan de notulist. 
Ook werd kennis genomen van de jaarverslagen van de afdelingen, deze werden dit jaar voor het 
eerst weer na jaren op de agenda gezet. Het blijkt dat hier naast het bestuurs-jaarverslag behoefte 
toe is. 
Door wat technische problemen voor aanvang van de vergadering is in overleg besloten om geen 
pauze te nemen. 
De penningmeester heeft uitleg verschaft over de financiën van het boekjaar 2015. 
De jaarstukken zijn door de financiële commissie mondeling goedgekeurd, de schriftelijke 
verklaring volgt nog. Door de Algemene Leden Vergadering is aan het bestuur decharge verleend 
over het gevoerde beleid in 2015. 
Bij de bestuur/commissie benoemingen is een dringende oproep gedaan voor een back up voor 
de ledenadministratie welke t.z.t de leden administratie over kan nemen. Voor het aftredend lid 
van de financiële commissie is Bert Jansen bereid gevonden deze taak voor de komende 2 jaar te 
vervullen. 
Daarnaast wordt gevraagd om op termijn te zoeken naar vervangers voor de voorzitter en 
voorzitter-zwemcommissie en natuurlijk een oproep voor een vice voorzitter ter uitbreiding van het 
bestuur. 
Door de afdelingen zijn de beleidsplannen voor de komende jaren gepresenteerd.Het bestuur zal 
deze opnemen in het totale beleidsplan van de vereniging welke binnen kort wordt behandeld in 
de bestuursvergadering. 
In het kader van het jubileum zijn al enkele evenementen gehouden welke goed zijn verlopen, o.a. 
nieuwjaarsreceptie, oliebollentoernooi en minipolo toernooi. 
Naast de eerder bekend gemaakte evenementen is de voedsel-estafette voor de voedselbank 
opgenomen. Het is de bedoeling dat deze in mei wordt gehouden. Samen met Sportfondsen wil 
de jubileum commissie dit organiseren en we doen graag een beroep op onze leden om hun 
medewerking te verlenen.  
Voor de vaststelling van de begroting was er een levendige discussie over mogelijkheden om door 
middel van sponsoring etc. het tekort op de begroting van 2017 te dekken. Het bestuur gaat een 
onderzoek doen naar differentiatie van de contributie. Dit zal in september in de 
bestuursvergadering worden besproken zodat eventuele wijzigingen per 1 januari ingevoerd 
kunnen worden. 
 
Met vriendelijke groet, 
Nico van der Poel 
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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 
Vrijdag 20 mei Jubileum Polo 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 
 
Eventuele Wijzigen CQ aanvullingen worden tijdig bekend gemaakt. 
 
De jubileum commissie 
 
 

Wedstrijdzwemmen 

Paaskamp 2016  

Op vrijdag 25 maart gaan 37 zwemmers met 8 personen leiding naar Vorstenbosch bij Uden voor 
het Paaskamp 2016. Ook dit jaar heeft de 
leiding weer een gevarieerd programma 
gepland waarbij een ieder zich zal vermaken. 
Zwemmen zal een onderdeel van dit paaskamp 
zijn. Zondag zal een mooi weekend afgesloten 
worden met een super gezellige bonte avond 
waar alle deelnemers bij betrokken zullen 
worden. En nadat we uitgeslapen zijn en alles 
hebben opgeruimd, zullen we rond 14.30 uur 
vertrekken naar Wageningen waar we 
verwachten rond 15.30 uur aan te komen. En 
dan wil een ieder nog maar één ding: op naar 
Paaskamp 2017. 
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De competities 

De competities zitten er bijna op, er komt op 9 april nog een 
wedstrijd voor de Regio C-competitie en die is in Wageningen. De 
Rijn heeft het er op alle fronten goed van af gebracht. Een 6e plaats 
in de Regio A-competitie, een 8e of 9e plaats in de Regio C-
competitie (hangt nog even van de laatste wedstrijd af).  
In de Regio Minioren Competitie eindigen we naar alle 
waarschijnlijkheid op de 3e plaats (van de 37 verenigingen).  

Ook de eindstand van de landelijke B-competitie staat nog niet vast, maar de Rijn heeft een goede 
4e en laatste ronde gedraaid en eindigt als 16 of 17e in een veld van 31 teams. 
 

De wedstrijden die er aan komen (en niet apart genoemd) 

Wat hebben we nog voor de boeg de komende maanden: 
 Nog 2 afleveringen van het Minioren Circuit (19 maart en 23 april), Wageningen 
 Vallei 25 wedstrijd op 9 april 
 Limietwedstrijden o.a. op 30 april in Nijmegen. Op 13 maart hebben al een aantal senioren, 

jeugd en junioren in Amersfoort geprobeerd de limieten te halen voor de Regio 
Kampioenschappen lange baan (= 50 meter bad) en dat is sommigen ook goed gelukt. Om 
te wennen aan wedstrijden in een 50 meter bad wordt minstens twee keer getraind in 
Amersfoort. 

 Regiokampioenschappen op 21, 22 , 28 en 29 mei (Nijmegen) en de Gelderse B-
kampioenschappen op 18 en 19 juni 

 Jeugdwedstrijd op 21 mei, Wageningen 
 Regionale Minioren Finale op zaterdag 11 en zondag 12 juni 
 16-19 juni de NJJK (Nederlandse Junioren en Jeugd Kampioenschappen) 
 en dan nog op 3 juli de Jaargangfinale voor de beste minioren van Nederland in Leiden. 

Er zal ook nog meegedaan worden aan een enkele medaillewedstrijd of limietwedstrijd (25 meter 
bad) maar daarover zijn nog geen beslissingen genomen. 
 

Jubileum Estafette Kampioenschappen 

 
Zoals al aangegeven in de nieuwsbrief van januari organiseert de Rijn op zaterdag 4 juni een 
speciale wedstrijd in het kader van het 90-jarig bestaan. We gaan met een aantal door ons 
uitgenodigde vereniging een programma zwemmen dat alleen uit estafettes bestaat. Altijd goed 
voor de sfeer. We zijn op de deze activiteit gekomen omdat de Rijn in het verleden jarenlang de 
GWCK (Gelderse Winter Club Kampioenschappen) georganiseerd heeft. Nader bericht hierover 
komt naar de zwemmers. 

Clubkampioenschappen 2016 

In verband met de jubileumactiviteiten zijn de clubkampioenschappen een week verschoven. 
Noteer alvast zaterdag 25 juni met zoals gebruikelijk een sessie in de ochtend en een sessie in de 
middag. Wat wel verandert is de afsluitende barbecue. Die vervalt dit jaar omdat er zowel op 
vrijdag 1 als op zaterdag 2 juli jubileumactiviteiten zijn. 
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Swimkick 

Om een goede doorstroming te bevorderen gaan we afzwemmen voor de 
Swimkick op dinsdag 5 juli. Dat betekent dat we na de zomer met een 
nieuwe indeling en hopelijk veel nieuwe kinderen kunnen beginnen aan 
een nieuw seizoen. 
  
 

 
 
Diplomazwemmen 
 

Dit keer geen ander nieuws dan dat de volgende keer afzwemmen is op 16 april. 
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Waterpolo 
 

Minipolo toernooi in het Jubileum Jaar WZ & PC de Rijn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zaterdag 12 maart 2016 hebben ruim 100 kinderen van 7 omliggende verenigingen, ENC, PFC 
Rheden, Aqua Novio, RZC, de Breuly, TCZ Vahalis en Polar Bears, in 14 teams, onder toeziend 
oog van een goed gevuld zwembad en tribune, deelgenomen aan het 
jaarlijkse minipolo toernooi. 
De uitnodiging voor dit toernooi is bedoeld voor kinderen die nog niet aan de 
reguliere waterpolocompetitie deelnemen. De deelnemende verenigingen 
organiseren jaarlijks een minipolo toenooi voor deze jongste jeugd. 
 
Het toernooi was verdeeld in 3 leeftijdscategorieën, 6-7 jarigen die in het instructiebad speelde en 
de 8-9 jarigen en 10-11 jarigen, de laatste 2 groepen speelden op een half veld in het 
wedstrijdbad. 
De Rijn was in de jongste categorie vertegenwoordigd met 1 team, gecoacht door Annemiek en 
Elizie, en in de 8-9 jarige categorie 2 teams, gecoacht door Peter R. en Sanne. 
De teams zijn samengesteld uit kinderen van het Swimkick, waar de basistechnieken voor de 
wedstrijdzwemslagen en waterpolo worden aangeleerd, en kinderen die het Swimkick hebben 
afgerond en in het instructiebad de basisprincipes van het polo verder wordt bijgebracht. 
Een hele kluif om 9 superenthousiaste kids in een vol instructiebad in toom te houden! Maar 
Annemiek en Elizie kregen het voor elkaar.  

Duncan onderschepte de bal en liet niet meer los. Als een 
volleerde ballerina maakte hij pirouettes in het water, de 
tegenstander helemaal dol draaiend om dan vervolgens 
toch de bal maar over te spelen. Niet van harte, maar dat 
is het is spelletje, samenspelen!  
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Sanne en Peter R. coachten hun teams ook de goede kant op. Floris in navolging van zijn broers 
Jochem en Otto ook met de cap op vond het heel erg leuk. Op de vraag van coach Sanne waarom 
hij geen borstcrawl zwom in plaats van schoolslag antwoordde hij; “weet je niet hoe vermoeiend 
dat is!” Dat klopt Floris, daarom moet er getraind worden! 
 

 
 
Er werd met vol enthousiasme gespeeld, gecoacht, gefloten en aangemoedigd door trotse ouders, 
opa’s en oma’s. 
Op naar een volgend toernooi in de regio. 
Namens de organisatie, Jeanet Oostenbrink een dank je wel aan iedereen die tijdens, op en om 
het bad en in het Clubhuis hebben geholpen, een vereniging c.q. toernooi kàn niet zonder 
vrijwilligers bestaan.  
Tanja 
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Er wat voor over hebben… 

 
Daar zijn ze weer, zij en hij, op dinsdag half zes aanwezig op ’t zwembad. Hij 67, zij 63. Geen 
mensen die thuis achter de geraniums zitten, integendeel. Actief bij onze vereniging, actief met het 
oppassen waren ze, ook beiden actief met het geven van zwemtraining en na een aantal jaren 
pauze, nu weer actief met het geven van zwemlessen. Oude rotten in ’t vak zal ik maar zeggen. 
Goed geschoold, weten waar ze voor staan.  
Allebei zijn ze mensen met een hart voor het lesgeven, hebben er plezier in, anders zouden ze 
niet elke week (zij één keer, hij twee keer) op de fiets vanuit Zetten naar Wageningen karren en 
weer terug. Weer of geen weer, op de fiets. 
 
 
 

                  
 
 
Maar ja , met dat vele heen en weer tussen Zetten en Wageningen en andersom lukt het ze wel 
fietsvakanties in de zomermaanden te houden in berggebieden van Europa. Kijk, alles heeft zo z’n 
voordelen. 
Wat mag de vereniging blij zijn met zulke vrijwilligers! Dat is ze ook zeker!! En ja, een aantal 
jaartjes doorgaan kan prima, maar ja, tot je 75e lesgeven is wel erg lang, dan kan ’t lopen aan de 
badrand op slippers een probleempje worden. 
Hij beweerde een tijdje geleden tegen mij…zolang mijn moeder nog leeft die in Wageningen 
woont, ben ik er met lesgeven. Moeder is volgens mij in de 90 ..volgens mij wordt ze 103!!!  
Pluim voor deze vrijwilligers!! Tuurlijk weet elke vrijwilliger wel dat ie gewaardeerd wordt, maar 
noemen is wel eens fijn!! Chapeau!! 
 
 
                                                                                                                               Hiha. 
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Uit de Oude doos 

Opening Bad en Zweminrichting Lexkesveer in 1926 wat de oprichting van de WZ en PC de Rijn 
tot gevolg had. 
 
Met onderstaand een foto uit 1927 van badmeester van Riet met zijn familie  
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Advertentie 

 
  

     

Verkoop! 

Van elk verkocht artikel gaat 
er 1 euro naar de vereniging!!! 

Voor prijzen en/of informatie 

Tineke van de Kraats 

c.kraatsverstege@upcmail.nl 
 


