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Hallo allemaal,
Bij deze ontvangen jullie de 3e 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 natuurlijk altijd onze website beschibaar.
De planning voor de volgende nieuwsbrieven is (steeds 1 week na DB vergadering)
2018 : 3 september , 22 oktober , 24 december
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1 Van het Bestuur
Boer Koekoek zij het al jaren geleden ”er is tied van kommen en een
tied van gaan”.
De tied van gaan is voor mij gekommen. Na bijna 20 jaar voorzitter van
de vereniging te zijn ga ik hiermee stoppen.
Het is goed dat na zo’n lange periode er verjonging van het bestuur
ontstaat. Gelukkig gaat dat gebeuren in de persoon van Willy Zittersteijn
waar ik heel blij mee ben, vooral omdat hij al vele jaren lid is van de
vereniging en veel ervaring meebrengt.
Aangezien ik de laatste tijd lichamelijk en geestelijk nogal achteruit ben
gegaan hebben we in het bestuur besloten mijn taken zoveel mogelijk
aan Willy over te dragen.
Ik dank jullie allemaal voor de fijne samenwerking in de achterliggende jaren en wens jullie een gezonde toekomst met onze vereniging. Natuurlijk blijf ik reilen en zeilen binnen de vereniging volgen,
want een groot deel van mijn leven ligt nu eenmaal bij De Rijn.
Rest mij niets anders om iedereen een fijne vakantie te wensen en een gezond en sportief nieuw seizoen.
Met vriendelijke groet,
Nico van der Poel
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2 Wedstrijdzwemmen
2.1 Van de Zwemcommissie
2.1.1 De wedstrijden van mei en juni
Zoals al aangegeven in de laatste badkuip was er een hele reeks wedstrijden in de periode mei en
juni. Belangrijkste natuurlijk de Regiokampioenschappen; 4 dagen in Nijmegen (Akampioenschappen) en 2 dagen in Vaassen (B-kampioenschappen).
Van deze wedstrijden is uitvoerig verslag gedaan op facebook. Goed verlopen met veel starts en veel
persoonlijke records. Door de langdurige schouderblessure van Francesca iets minder eerste plaatsen dan vorig jaar maar Wesley van Elst toonde zich een goede opvolger!
Wesley mocht meedoen op 4 afstanden aan de NJJK en Jarick, Anouk en Gaby aan de ONK in het
nieuwe 50 meter bad in Amersfoort.
Bij de Gelderse minioren finale was onze deelname beperkt, maar de prestaties waren ok, en dat van
die beperkte deelname gaan we volgend jaar oplossen door aan het swimkick/minioren circuit mee te
doen. Dan rekenen we op meer kwalificaties.
De clubkampioenschappen waren een week naar voren gehaald vanwege de estafettewedstrijd in
Doetinchem en zo zagen we op zaterdag 23 juni dat winnaars werden in hun leeftijdscategorie:
Minioren 2; Britt Tjou-Tam-Sin en Joris Wolters
Minioren 3; Lieke van Gool en Csongor Bartfai
Minioren 4; Marieke van Helden en Duncan Gravemaker
Minioren 5: Anique Gravemaker en Kaj Folkerts
Minioren 6; Wessel Meeuwenberg
Junioren 1 en 2; jongens; Wesley van Elst
Junioren 1 meisjes; Naomi Rooijens
Junioren 2 en 3 meisjes; Julia Visser
Junioren 3 en 4 jongens; Ivo Braam
Jeugd 1 en 2 meisjes; Britt Hoogstede
Senioren dames: Anouk van Nellestijn
Jeugd 1 en ouder jongens/heren; Jarick Stoop
Anouk van Nellestijn en Jarick Stoop werden overall clubkampioen.
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Bovenste foto; de bekers waren weer uitgezocht door Eric Timmermans
Onderste foto; Jarick en Anouk met de bekers, ooit gewonnen in 1976 door Annelies Maas in Turijn!!
Bij de swimkick was het afzwemmen op zaterdag 16 juni, 5 kinderen gaan door naar de minioren en
anderen schuiven door naar een andere baan/slag.
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2.1.2 Seizoen 2018-2019
In de zwemcommissie is met enkele trainers gesproken over een lijst met ‘verbeterpunten’ of te wel
wat willen we het komende seizoen anders gaan doen.
Enkele zaken die we kunnen noemen;
- startbijeenkomsten met alle leeftijdsgroepen waarbij niet alleen het seizoen wordt doorgenomen maar ook aandacht komt voor ‘zo zijn onze manieren’ en hoe we het werk voor trainers/wedstrijdsecretariaat makkelijker kunnen maken (sneller reageren op e-mails, minder afmeldingen).
- meer aandacht voor landtraining
- deelname aan swimkick/minioren circuit
- proberen in te spelen op het doelgroepenbeleid van de KNZB door serieus te kijken naar iets
als het aanbieden van op maat gemaakte cursussen voor mensen die borstcrawl willen aanleren.
Helaas hebben we nog niet de precieze bezetting van de trainers rond, dat komt binnenkort.
Natuurlijk gaan we ook vroeg aan de slag met het plannen van één of meerdere buitenlandse wedstrijden, dat soort wedstrijden vragen wat meer organisatie maar zijn belangrijk voor het clubgevoel.
Rest nog alle trainers, officials en andere vrijwilligers te danken voor hun inzet in het (bijna) afgelopen seizoen en op naar de seizoenstart 2018 – 2019 op 1 september!
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3 WaterPolo
3.1 Nederlands Kampioenschappen F jeugd
Een aantal weken geleden las trainster/coach Hilda dat er een officieus Nederlands kampioenschap
zou plaats vinden op 9 en 10 juni in Amersfoort. Dicht bij huis en het was niet noodzakelijk dat je als
vereniging afgelopen seizoen had gespeeld met een F jeugdteam. Een mooie kans om dus deel te
gaan nemen. De kinderen moesten van jaargang 2009 zijn of later. Gaaf om een keer mee te maken!
En uiteraard leer je er wat van. Bij binnenkomst waren de De Rijn kinderen en begeleidsters Els en
Hilda al onder de indruk van het geweldige sportcomplex. Wat een prachtig zwembad!! Tijdens dit
toernooi kon er gespeeld worden op 4 ruime speelvelden. In het midden een brug voor de scheidsrechters voor de ‘binnenste velden’.
De kinderen die in aanmerking kwamen voor dit NK zijn gevraagd om mee te doen en met uiteraard
goedkeuring van de ouders. Van de groep die uit tien kinderen bestond was alleen Tariq gewend om
competitie te spelen. Csongor en Ruben hebben afgelopen seizoen een aantal keer ingevallen bij het
team onder de 11 jaar. De rest van de kinderen volgt nog De Swimkick Opleiding. Rennée is bij de
vereniging gekomen en wil graag waterpolo leren. Hij is nog net geen 8. En ook Benjamin is nog
maar 8, is bezig om zijn C diploma te halen. In Argentinië had hij al zwemles gehad (borst en rugcrawl) en een aantal waterpololessen.
Een gemengd gezelschap dus. De groep heeft het samen goed gedaan! Eigenlijk totaal geen ervaring als team. De 10 kinderen hebben slechts 4x samen getraind op woensdag avonden. Voor sommige Swimkickers was dit al een aardige opgave. Petje af hoor!

Spandoek gemaakt door Marlijn, Csongor en Tariq.
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Op zaterdag 9 juni moest De Rijn het als eerste opnemen tegen Amersfoort 1, een samengesteld
team van de sterkste jongens en meisjes van die club. En deze hadden allemaal een seizoen al in
een competitie gespeeld. Een tegenstander waar we af en toe het nakijken hadden. Geen schande
toen aan het einde van het toernooi bleek dat deze ploeg Nederlands kampioen werd.
Uitslagen zaterdag
De Rijn - Amersfoort 1
De Rijn - Dordrecht 2
De Rijn - De Zaan
De Rijn - De Reest

0-10
7- 0
2- 4
4- 1

We zijn hierdoor als 3e geëindigd in een poule van 5. Op zondag speelden we om de 9 e t/m de 16e
plek van de 20 ploegen.

Uitslagen zondag:
De Rijn - Amersfoort 2
De Rijn - Het Ravijn
De Rijn - UZSC

5- 2
0- 5
0- 2

We zijn op de 12e plaats geëindigd. Doelstelling van Hilda was om in elk geval niet bij de onderste 4
te eindigen. Nou, dat is prima gelukt.
Alle kinderen hebben ontzettend hun best gedaan. De één heeft meer gespeeld dan de ander, allemaal hebben ze hun steentje bijgedragen!!
Een prima toernooi, weinig wachttijd. En hadden we even pauze, dan konden we genieten van de
Nederlandse Kampioenschappen schoonspringen voor jeugd. Ook dat is een geweldige sport. Onder
de indruk van de capriolen die zij uitvoerden.
We kunnen terugkijken op een mooi toernooi. Na afloop op zondag nog even (wel heerlijk moe allemaal) in ons clubhuis De Kribbebijter gezeten, wat gegeten en gedronken.
Nogmaals, we kunnen terugkijken op een leuk, leerzaam toernooi!
Op naar volgend jaar!! Hopelijk kunnen we als vereniging weer minstens 7 kinderen op de been
brengen van jaargang 2010 en later.
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Moe en voldaan op zondagmiddag. Het hele weekend NK, een hele belevenis. Maar de meesten nog
energie om de handen in de lucht te houden!
hiha
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3.2 Afsluiting waterpoloseizoen voor het E team.
Op dinsdag 26 juni jl. was de afsluiting van het seizoen voor de kinderen uit het E team, kinderen
jaargang 2007 en later. Uiteraard horen daar ook de invallers bij zoals Ruben, Marieke en Csongor.
Elk jaar wordt er iets verzonnen, best lastig soms, maar het gros van de kinderen vindt heel veel
leuk.
Het is altijd makkelijk als je een netwerk hebt van sportieve mensen, die anderen graag een uurtje
wegwijs willen maken in hun tak van sport. Dit jaar was Wijnand Meurs bereid om de groep een uur
bezig te houden met beheersen van grappige trucjes, weerbaarheid, respect te leren tonen, rekening
houden met de ander, samenwerken etc. Zo was er de leuke spelvorm met de flexibeams, ‘kussentrappen’, ontwijken, snel reageren en nog veel meer. Op de bijgeleverde foto’s krijg je een beetje
idee wat er zoal gedaan is door de kinderen. We werden welkom geheten in het gebouw van Kenkon
(wat hemel en aarde betekent). Direct aan de slag. Menig kind had na zo’n tien minuten al flink rode
wangen van de inspanning. Het slaan met een flexibeam op de heup van de ander was natuurlijk
geweldig. Maar de ontvanger geeft dan aan hoe hard het mag. Zo was er een schaal van 1 tot 10.
Cijfer 1 was zacht, 10 het hardst. Marieke mocht als ontvanger proef konijn zijn bij docent Wijnand en
zij zei na één keer al het cijfer 6. Ja, die durft!!
Na dit leuke intensieve uurtje sport op de fiets richting de jachthaven bij VADA Wageningen, een
prachtlocatie! Daar hebben we wat gegeten en gedronken en zelfs een ijsje kon er nog af. De gastvrouw trakteerde op limonade, heel erg aardig. Ook was de kantine extra geopend op dinsdag, die
normaliter op deze dag gesloten is. Wat een service en klantvriendelijkheid!
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Zo te zien had Veerle enorme schik toen de groep haar van de ene naar de andere kant moest ‘vervoeren’. Een beetje hulp van Wijnand. Niet op de foto maar ook zeker leuk was het lopen van Wies
over de (gespannen) buiken van de anderen!
Hiha.

4 Zwemopleiding ABC
5 De Activiteitencommissie
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6 Turend over De Rijn
Daar staat hij , Nico van der Poel. Precies twee jaar geleden was dit, het jaar van het 90 jarig bestaan van onze
vereniging. Voorzitter Nico heeft een behoorlijk aantal jaren de functie van voorzitter van De Rijn bekleed. Niet
precies wetend hoeveel, ga ik dat ook niet opschrijven.
Doet er ook niet zoveel toe, hij heeft het met verve uitgevoerd. Rustige jaren, woelige jaren. Proberend de club
een club te laten zijn. Binnenkort zal Nico het stokje over
dragen. In een algemene ledenvergadering zal gestemd
moeten worden of de nieuwe persoon dit ook mag gaan
doen. Lijkt me wel aannemelijk, want wanneer er niet nog
meer gegadigden aanmelden, is de keuze vrij makkelijk.
Zonder voorzitter kan onze vereniging schijnbaar niet blijven bestaan, tenminste op papier.
Nico legde ziel en zaligheid in zijn werk bij De Rijn. Ook
zijn vrouw Coos, die de ledenadministratie geheel voor
haar rekening neemt. Zijn motto is ”samenwerkend in
plaats van naast elkaar”. Uiteraard is dat niet altijd makkelijk gegaan, maar onze club De Rijn bestaat nog steeds.
Het leden aantal blijft stabiel , misschien een lichte daling.
Met veel vrijwilligers lukt het nog steeds de boel draaiende
te houden. Actieve mensen aan de badrand en achter de
schermen. Samen staan we sterk . En laten we dat vooral
zo houden, ook al zal dat af en toe best lastig zijn. Nieuwe
verjonging van lesgevers, trainers, coaches is belangrijk,
de “oudjes ‘zullen niet eeuwig door blijven gaan. Niet iedereen voelt ervoor om kinderen, volwassenen wat te leren, maar ja, dan kan je altijd iets betekenen op een ander
vlak. Tijdwaarnemer, scheidsrechter, jurylid, baman/vrouw,
hulp ledenadministratie (inmiddels heeft jonge Sylvana
Jutstra zich aangemeld! Chapeau Sylvana!)
Nico zou zijn taak als voorzitter nog wel willen uitvoeren
en vindt het zeker nog leuk, echter zijn gezondheid laat
hem in de steek. Dan lukken dingen niet meer zoals je zou
willen.

Turend over een arm van de Rijn, straks terugkijkend over je tijd als voorzitter van De Rijn.
Nico, het gaat je nog lang goed en bedenk dat je altijd van harte welkom bent aan de badrand bij een
waterpolo-en zwemwedstrijd.
Hiha.

