
 e-Badkuip 
                        Nummer 2018-02 

        Blz. 1 
 
Hallo allemaal, 
Bij deze ontvangen jullie de 2e nieuwsbrief van 2018, met nieuws uit en over onze vereniging.  
 
De e-BADKUIP wordt minimaal 6x per jaar (bij voorkeur in de week na de bestuursvrgaderingen) per 
e-mail verzonden. Wilt U veranderingen van e-mail adres doorgeven aan de ledenadministratie! 
Daarnaast is voor het actuele nieuws is natuurlijk altijd onze website beschibaar. 
De planning voor de volgende nieuwsbrieven is (steeds 1 week na DB vergadering) 
2018 : 25 juni , 3 september , 22 oktober , 24 december 
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1 Van het Bestuur 

1.1 Huldigingen 

 
Donderdag 26 april is de Algemene Leden Ver-
gadering gehouden in de recreatiezaal van 
zwembad De Bongerd. Deze ALV is een maand 
later georganiseerd dan normaal en wel met een 
speciale reden. 
 
Twee van onze leden, namelijk Joke de Jong 
en Hilda Havinga, zijn door de Koning be-
noemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau 
voor hun jarenlange inzet bij het leszemmen. 
Burgemeester van Rumond heeft hen de ver-
sierselen opgespeld. 
 
Naast deze dames zijn er ook jubilarissen van 12,5 , 25 , 40 en 60 jaar lidmaatschap geëerd. Ook 
hebben twee trouwe vrijwilligers, Dick Melkert en Tineke van de Kraats, afscheid van hun werkzaam-
heden genomen en we hebben hen bedankt voor hun jarenlange inzet voor de vereniging. 
 
Na de ingelaste pauze werd de ALV voortgezet en na een levendige discussie is het bestuur dechar-
ge verleend voor het gevoerde financiële beleid. 

1.2 Samenstelling bestuur 

 
In de ALV is nogmaals een dringend beroep op onze leden gedaan om mee te speuren naar een 
nieuwe voorzitter en penningmeester daar zij beiden volgend jaar aftredend zijn. Door Nick Jansen is 
in het kader van zijn stage bij De Rijn voor beide functies een functieomschrijving gemaakt, Nick is 
bereid gevonden deze op de website te plaatsen zodat belangstellenden kennis van de inhoud kun-
nen nemen. 

1.3 Sportiviteit en respect 

 
In een werkgroep met onze vertrouwenspersonen en in samenspraak met het bestuur is een ge-
dragsregel opgesteld voor sportief, veilig en sociaal want binnen De Rijn hechten we veel waarde 
aan sportiviteit en respect. We vinden het belangrijk dat we onze sporters een sociale, veilige en 
sportieve omgeving bieden waarin iedereen plezier beleeft aan het beoefenen van zijn of haar sport. 
Om dit met elkaar vorm te geven heeft De Rijn een actief en positief beleid waarbij coaches/trainers, 
sporters, supporters en ouders betrokken worden. 
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1.3.1 “ZO ZIJN ONZE MANIEREN” 

 
We hanteren een set van gedragsregels voor trainers/coaches, sporters en supporters. 
Zo zijn onze manieren en zo willen we met elkaar en met verschillende situaties omgaan. 
“ZO ZIJN ONZE MANIEREN” staat goed zichtbaar op onze site en wordt regelmatig onder de aan-
dacht gebracht. 

 Het bestuur bespreekt en evalueert onze manieren ieder seizoen met onze coaches/trainers, 
 Onze coaches en trainers bespreken en evalueren onze manieren zo vaak als nodig, maar 

minimaal eens per jaar met hun sporters, 
 Onze coaches/trainers bespreken onze manieren tijdens de ouder bijeenkomsten, 
 We organiseren bij de start van elk seizoen bijeenkomsten voor onze jeugd aan de hand van 

sportieve gedragsregels, 
 We bespreken en evalueren onze manieren tijdens onze algemene leden vergadering, 
 We spreken elkaar aan als we zien dat onze manieren niet in praktijk gebracht worden. 

1.3.2 Code Blauw 

 
Met Code Blauw geeft de KNZB (zwem)verenigingen, zwemscholen en zwembaden handvatten en 
hulpmiddelen zodat wij ons sterk kunnen maken voor een veilig en sportief zwemklimaat. De KNZB 
heeft de ambitie om een blauwe golf te creëren, waarbij iedereen elkaar aansteekt om op een posi-
tieve manier met elkaar, met de sport en met de faciliteiten om te gaan.  
Hier doet De Rijn graag aan mee en we gebruiken regelmatig materiaal en protocollen vanuit Code 
Blauw. Ook onze jaarlijkse bijeenkomst met de jeugd wordt vormgegeven met middelen en materia-
len van Code Blauw. 

1.3.3 Seksuele intimidatie en grens overschrijdend gedrag  

 
Sportclubs worden regelmatig geconfronteerd met ongewenst gedrag. Denk bijvoorbeeld aan grove 
overtredingen in het zwembad, te fanatieke ouders langs de badrand, schelden, het bedreigen van 
scheidsrechters, discriminerende opmerkingen en seksuele intimidatie. 
De zwemsport is bij uitstek een sport waarbij er risico’s bestaan op het gebied van grens overschrij-
dend gedrag en seksuele intimidatie. 
Binnen De Rijn willen we de drempel voor grensoverschrijdend gedrag verhogen en de drempel om 
hierover te praten verlagen. Dit doen we door dit thema regelmatig te bespreken binnen onze vereni-
ging, door inzet van Code Blauw en door onze manieren. 
Binnen De Rijn hanteren we een protocol ongewenst gedrag. Dit is te vinden op onze site onder het 
kopje organisatie. 
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1.3.4 Vertrouwenspersonen 

 
Binnen De Rijn streven we ernaar om minimaal 2 vertrouwenspersonen te hebben. 
Deze vertrouwenspersonen houden zich bezig met het bevorderen van een sportief en veilig klimaat 
binnen onze vereniging. Bij problemen op het gebied van pesten, discriminatie, bedreiging, beledi-
ging, mishandeling en seksuele intimidatie kunnen en moeten zij geraadpleegd worden. 
Voor de contactgegevens van de vertrouwenspersonen zie onze site onder het kopje organisatie. 
Voor het nieuwe seizoen zal hier nog aandacht aan worden besteed zodat trainers en coaches dit 
kunnen bespreken met hun pupillen en de ouders. 

1.4 Privacywet 

 
Ook wij als vereniging krijgen te maken met de nieuwe privacywet, wat een hele verandering te weeg 
brengt dat geeft een hele verandering voor het omgaan met persoonsgegevens van onze leden. Het 
bestuur is druk bezig met het invoeren van deze privacywet. Met het invoeren van deze wet moet er 
binnen de vereniging veel veranderen ook wat betreft sociale media. Uit de regelgeving blijkt ook dat 
wij met leden en leveranciers geheimhoudingscontracten moeten afsluiten. Met degene wie het be-
treft wordt tijdig contact opgenomen. 

1.5 Seizoenstart 

 
Zet vast in je agenda; seizoenstart op zaterdag 1 september 2018 van 15.30 tot 22.00 uur 
 
Rest mij niets anders dan sommigen nog veel succes te wensen bij hun wedstrijden en anderen veel 
plezier bij het trainen. 
 
 
 
 
Fijne vakantie  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Nico van der poel 
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2 Wedstrijdzwemmen 

2.1 Van de Zwemcommissie 

2.1.1 Nog 2 maanden van het seizoen 2018 - 2019; mei en juni 

 
Nog twee maanden en dan zit het succesvolle seizoen 2017- 2018 er op! Laten we kijken wat ons 
nog te wachten staat: 
3 - 6 mei Open Ned. Master Kampioenschappen in Den Haag 
12 mei  4e en laatste Jeugdwedstrijd in Wageningen 
13 mei  Limietwedstrijd in Eindhoven 
9 & 10 juni Regionale Minioren finale in Vaassen 
26 & 27 mei 1e weekend Regiokampioenschappen Nijmegen 
2 & 3 juni 2e weekend Regiokampioenschappen Nijmegen 
14 – 17 juni Ned. Junioren en Jeugd Kampioenschappen in Eindhoven 
16 & 17 juni Regiokampioenschappen B in ?? 
16 juni  Afzwemmen Swimkick 
23 juni  Clubkampioenschappen (5e jeugdwedstrijd komt te vervallen) 
30 juni Estafettewedstrijd in Doetinchem 
 
De estafettewedstrijd in Doetinchem is een vervolg op ons initiatief om in het  
De Rijn jubileumjaar 2016 weer een estafettewedstrijd te houden, mooi dat NDD deze wedstrijd in 
ere houdt. 
De Regiokampioenschappen korte baan in het najaar van 2017 waren  erg succesvol voor onze 
vereniging. Met een hele serie trainingen op de zondag in Utrecht en limietwedstrijden in Eindhoven 
(2 keer) en Bochum hebben we er alles aan gedaan een goede voorbereiding aan te bieden voor 
goede prestaties in een 50 meter bad. De Regiokampioenschappen B zijn in een 25 meter bad en 
ook daar zullen we goed vertegenwoordigd zijn. 

2.1.2 Dan het seizoen 2018 – 2019 

 
De ZC heeft verschillende acties in gang gezet voor het komende seizoen. 
Andere poule voor de Rijn 1: Dit seizoen zwommen we met DWK en Octopus, door de promotie van 
DWK viel die poule uit elkaar en we hebben nieuwe tegenstanders gevonden in Renkum (het nieuwe 
bad) en Arnhem en dat betekent een poule voor de landelijke B met RZC, ESCA en de Rijn. 

Afscheid van Vallei25 en over naar Swimkick-Minioren circuit: De Rijn is twee jaar terug niet volledig 
overgestapt naar de  ‘circuits’, we zijn niet mee  gaan doen aan het Swimkick-minioren circuit. Dat 
gaan we nu wel doen en dat betekent geen Vallei25 in Veenendaal meer voor de swimkick maar wel 
meer mogelijkheden (6 i.p.v. 3 wedstrijden) voor de minioren om zich te plaatsen voor de regionale 
minioren finale. Drie wedstrijden in Nijmegen tegen Aqua Novio ’94 en de Waalstroom uit Nijmegen, 
RZC uit Renkum, en ZC Overbetuwe uit Elst. 
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2.1.3 Promotie voor de Rijn 2 

 
Tijdens de 5e poulewedstrijd in de districtsklasse kwam onze 3e plaats in de stand niet in gevaar. 
Helaas hadden we wel wat afmeldingen en diskwalificaties maar ook in deze ronde eindigden we als 
derde en dat leverde ook achter Nunspeet en Groenlo een 3e plaats op en promotie van de 3e naar 
de 2e klasse. We blijven in dezelfde poule zwemmen maar moeten wel  meer presteren want voor de 
jongste leeftijdscategorieën gaan nu 2 zwemmers per afstand meetellen voor de stand. Voor de niet-
facebookvolgers nemen we nog graag een keer de foto op van de ploeg die in Nijmegen de promotie 
veilig stelde. 
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2.1.4 De internationale wedstrijd in Bochum 

 
Versterkt met onze gastzwemmers Willemein (Trivia) en Jeroen (NOVA)  gingen we na Osnabrück 
(oktober) nu naar Bochum. Bochum kwam in de plaats van Seraing/Luik omdat die wedstrijd botste 
met de landelijke competitie. Herbert heeft al uitvoerig verslag gedaan op de facebookpagina over de 
bereikte resultaten. Bij veel inschrijvingen voor de regiokampioenschappen zal nu vermeld staan dat 
de gezwommen tijd behaald werd in Bochum.  
Wesley van Elst zorgde er voor dat de Rijn vertegenwoordigd is bij de NJJK  van 14-17 juni. Op de 
foto de hele ploeg van 24 zwemmers en 3 trainers. 
 

 
 

2.1.5 O ja, en dan was er op het nippertje nog post van de KNZB! 

 
We ontvingen een formele brief van de KNZB met de felicitaties met de promotie van de 3e naar de 
2e klasse district. We zullen de brief op de site plaatsen.  
 
Naast deze brief was er ook nog een email bericht van de KNZB voor Wesley van Elst. Hij ontving 
een uitnodiging voor deelname aan een ‘KNZB+ training junioren 1’ op 12 mei in Hengelo. Voor deze 
training zijn 25 taleneten uit de Regio oost uitgenodigd. Een mooie beloning voor de goede presta-
ties. 
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2.2 Nostalgie 

Nu voor het 3e jaar op rij gestart met het baantjes trekken in het Bennekomse buitenzwembad De 
Vrije Slag. 
 

Steeds weer denk ik dan met een goed gevoel 
terug aan de jaren ’70 toen de zwemselectie 
trainde o.l.v. Truus Maas in het buitenbad in Wa-
geningen. Voor mensen die niet zo oud zijn of 
hier niet altijd gewoond hebben, het bad was ge-
legen aan de Rustenburg, waar nu de nieuwbouw 
is gevestigd in de buurt van Bastion, de Veste en 
Rondeel. Oh wat een pracht locatie was het, een 
fraaie ligweide, enorm groot, gelegen onder aan 
de dijk. Maar daar mochten we ’s ochtends geen 
oog voor hebben. Nee, er werd elke dag getraind 
van 06.00 tot 07.00 uur of soms iets langer, 5 x in 
de week. Op zaterdag konden we uitslapen, we 
trainden dan pas vanaf 07.00 uur. Luxe! Ik heb 

fijne herinneringen aan die tijd, het vertoeven in het water toen en nu vind ik heerlijk. Met Truus op de 
kant, een oog in het zeil houdend of we wel alles zwommen wat opgedragen werd. We waren best 
volgzaam, maar soms lukte het me niet de volle banen uit te zwemmen in de dichte nevel boven het 
water hangend. Ik keerde dan wel eens eerder om en ik was niet de enige en zo zwom je toch wat 
minder afstand. Ach ja, we hadden daar schik van. Truus was wel eens verbaasd hoe het kon dat ik 
wat eerder terug kwam na 100 meter dan haar jongste dochter. Ze had me zeker door denk ik. Maar 
ik heb er nooit straf voor gekregen of zo. Zelf had ik er wel heel veel plezier van. Was wel vaak in 
voor een geintje. 
De temperatuur van het water was niet echt hoog, soms misschien 20 of 21 graden. Best koud wan-
neer je dan ongeveer 1 meter 65 lang bent en 50 kilo woog. Ja, ik was ooit dun. Had het daardoor 
misschien ook wel eerder koud tijdens het toch wel fanatieke trainen. Had na een kwartier ‘dode’ vin-
gers en tenen waardoor ik niet meer voelde of ik de muur raakte. Erg vervelend. Van Truus mocht ik 
dan naar het binnenzwembad om het trainingsprogramma af te maken. Heel aardig. Vervelend wa-
ren dan de eerste minuten waarin je vingers en tenen hevig tintelden en eigenlijk pijn deden. 
Fraaie herinneringen, vogelgeluiden, opkomende zon. En een leuke trainingsgroep vol pubers. En 
Truus had alles in de hand, nou ja, bijna alles.  
Het moeten de  mooie herinneringen zijn waardoor ik nu ook steeds vanaf eind april tot begin sep-
tember geniet van het baantjes zwemmen in Bennekom. Bedankt Truus!! 
 
                                                                                                                              Hiha. 
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3 WaterPolo 

3.1 Bedankje 

 
Beste Dick Melkert, 
 
Via deze weg willen we jou, als fanatieke en trouwe fotograaf, bedanken voor alle mooie foto's die je 
van onze wedstrijden hebt gemaakt. 
We zien je vast nog eens bij onze wedstrijden, maar vanaf nu zonder camera! 
 
Nogmaals bedankt Dick, 
Dames 1 & Heren 1 waterpolo  
 

3.2 Einde seizoen 

. 
 
  
 
Een waterpoloseizoen is wat sneller afgerond dan een zwemcompetitie. Er zijn uitzonderingen voor 
teams van verenigingen die nog naar een NK gaan. Dat vindt in juni plaats. Maar het E team van De 
Rijn kinderen onder de 11 jaar is klaar met haar 20 wedstrijden. Eén wedstrijd is niet gespeeld omdat 
een tegenstander niet genoeg spelers op de been kon brengen en dus niet naar Wageningen kwam. 
Met de wedstrijden gespeeld zijn we op een zeer fraaie 2e  plaats in de ranglijst geëindigd. Mooie 
prestatie van Anique, Duncan, Amber, Veerle, Wies, Kiara, Tariq, Kaj, Einar, Esmee, en de invallers 
Marieke, Ruben en Csongor. 
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 In aanvang seizoen 2017 trainde ik een groep kinderen en hoopte dat er in elk geval in het water 
een team gevormd wordt in de loop van het seizoen. Volgens mij is dat best gelukt. Jammer is dan 
ook weer aan het einde van een seizoen dat kinderen door moeten naar een volgende leeftijdsgroep. 
Onze vereniging is net niet groot genoeg dat een team jaarlijks met elkaar kan blijven spelen. Dat is 
jammer, maar dat is nu éénmaal een feit. 
Een klein aantal blijft dan bij het E team, die in 2008 of later geboren zijn. De jongens Tariq, Ruben 
en Csongor mogen nog twee jaar poloën in dit E team, Duncan nog één jaar. Marieke mag ook nog 
een seizoen invallen wanneer ze dat wil. Ze kunnen nu al aardig wat, hopelijk zet de lijn zich positief 
voort. Uiteraard ook hun prestaties bij het wedstrijdzwemmen.  Het lijkt het erop dat er genoeg kin-
deren zijn om weer een E team te vormen. Binnenkort zal er een informatie avond zijn met ouders en 
kinderen om te inventariseren.  
Na de laatste wedstrijd op zondag 22 april jl. kregen de kinderen het beloofde ijsje van ondergete-
kende. Voor de ouders was er nog een fris, ijsje, bier of wijntje. Dronken konden ze niet worden, er 
was in huize Havinga/van Amersfoort nog restant over van de verjaardag van ondergetekende. Zij 
had ook bedacht dat iedereen welkom was op Tarthorst 445, onder de carport. Echtgenoot Peter 
werd even verrast door het onverwachte bezoek, maar paste zich wonderwel aan. Heel rap wat tafels 
en stoelen vanuit de achtertuin naar voor en geen persoon hoefde nat te regenen. Onweer dreigde, 
maar daar bleef het ook bij.  

 
In principe gaan alle kinderen door met polo en/of zwemmen . Alleen Wies gaat zich storten op de 
sport turnen. Wies zal daar net zo gezellig sociaal zijn als ze bij ons aanwezig was. Bedankt Wies !! 
Een aantal kinderen zal nog even flink moeten trainen om in goede vorm te zijn tijdens het Neder-
lands Kampioenschap waterpolo voor kinderen geboren in jaargang 2009 en later. 
Tariq, Ruben en Csongor zijn kinderen die daar aan deelnemen, zij hebben competitie ervaring. 
Bjorn, Britt en  Renske hebben minipolo ervaring en tijdens de polo ochtenden van de Swimkick Op-
leiding. Benjamin heeft minipolo ervaring, is sterk, kan goed zwemmen, maar twijfelt nog aan zijn 
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deelname. Er worden op zeer korte termijn nog één of twee kinderen gevraagd om of mee te gaan of 
als reserve oproepbaar zijn. Het De Rijn F team speelt  op zaterdag 9 en zondag 10 juni in het 
gloednieuwe bad in Amersfoort. Ik ben heel benieuwd hoe het gaat verlopen, hoe sterk de anderen 
zijn. Eén ding is zeker, het zal een bijzondere ervaring zijn om er aan deel te nemen. En krijgen we 
de eerste dag flink doelpunten (maar dan moeten ze wel langs Tariq!) om de oren, dan spelen we 
zondags wat meer op gelijkwaardig niveau. Elk team speelt sowieso kruisfinales. 
Jullie lezen ervan in de volgende digitale badkuip. 
Het E team had een zware klus om Hilda het water in te krijgen. Iska had niet zo’n puf om zich te la-
ten dopen. Wat een keurige kinderen van dat E team, dat ze Iska’s uitspraak respecteerden en haar 
ook droog lieten aan de badrand. Chapeau kinderen, code Blauw! 

 
 
                                                                                                                                         Hiha. 
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4 Zwemopleiding ABC 
 

5 De Activiteitencommissie 

5.1 FILM MIDDAG 
 
Voor alle leden van DE RIJN, 
en hun broertjes/zusjes of vriend/vriendin 
 
27 MEI a.s. 
Waar: Clubhuis De Kribbebijter 
 
12.00 uur – 14.00 uur : Film geschikt voor alle leeftijd 
 
15.00 uur – 17.00 uur : Film geschikt voor 12 jaar en ouder 
 
ENTREE: 
€1,- voor Rijn-leden 
€2,- voor NIET Rijn-leden 
 

AANMELDEN: 
Mail naar ac.derijn@gmail.com 

 
 
We zien jullie graag met al je teamgenoten bij deze ge-
zellige RIJN-activiteit 
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