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Hallo allemaal, 
Bij deze ontvangen jullie de 4e 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 : 22 oktober , 24 december 
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1 Van het Bestuur 

 
Voorwoord vanuit Bestuur 
 
Met het nieuwe seizoen voor de boeg zijn alle afdelingen weer gestart. De eerste leszwemmers wor-
den al bevorderd naar het diepe bad, verschillende waterpolo selecties werken al weken aan de con-
ditie en de zwemselectie heeft er al een week trainingskamp op zitten. 
 
Maar laat ik beginnen mezelf kort voor te stellen voor diegenen die mij nog niet kennen. 
 

Mijn naam is Willy Zittersteijn, kom uit Wageningen, ben getrouwd met Tanja 
en we hebben drie kinderen: Gaby, Kay en Timo. We zijn allemaal lid van De 
Rijn en actief binnen het lesgeven, zwemmen en/of waterpolo. Bij weerbedrijf 
MeteoGroup werk ik als solution architect in projecten samen met mijn colle-
ga’s en klanten wereldwijd.  
 
In de vorige eeuw ben ik met negen jaar lid geworden van De Rijn. Heb zelf 
zwemles gehad en gegeven, heb een beetje gezwommen en vooral waterpolo 
gespeeld en ben jaren trainer/coach van waterpolo teams geweest. Nadat ik 
eind vorig seizoen ben gestopt met het actief spelen van waterpolo ben ik 
sinds kort als vicevoorzitter tot het bestuur toegetreden. 

 
Ik wens iedereen een succesvol seizoen toe met vooral veel plezier in het zwemmen, waterpoloën en 
alle activiteiten er omheen.  
Vergeet daarbij vooral niet de inspanning die al de vrijwilligers doen om alles mogelijk te maken. 
 
Zo wordt nu de verkoop van loten voor de Grote Clubactie voorbereid.  Een goed initiatief om budget 
in te zamelen voor het organiseren van leuke evenementen zoals kampen voor de jeugd. Denk eens 
na over hoe je een steentje kan bijdragen als je medewerking wordt gevraagd. 
 
Namens het Bestuur, 
Willy Zittersteijn 
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2 Wedstrijdzwemmen 

2.1 Van de Zwemcommissie 

2.1.1 Een nieuw seizoen 

Het seizoen 2018 – 2019 begon voor een deel van de zwemmers op maandagmorgen 20 augustus 
om 6.00 uur, 22 enthousiastelingen doken toen het water in voor de eerste training. Uiteindelijk zal 
het seizoen in de middag van zaterdag 29 juni eindigen als we de clubkampioenschappen achter de 
rug hebben. Dat is een seizoen van 293 dagen met een dag of tien rust in de kerstperiode! 
Over de ‘pre-season kick off’ met trainingen in Wageningen en Utrecht hebben jullie al kunnen le-
zen op de facebook pagina. 
Informatiebijeenkomsten met zwemmers en ouders: we hebben de trainers van de verschillende 
leeftijdsgroepen gevraagd om begin september een startbijeenkomst te organiseren.  

- Voor de junioren/jeugd en senioren was dit op zaterdag 1 september.  
- Voor de minioren is het op zaterdag 15 september. 
- Voor de swimkick wordt nog een datum vastgesteld. 

Tijdens deze bijeenkomst komen verschillende zaken aan de orde, natuurlijk wordt de opzet van de 
trainingen en het wedstrijdprogramma besproken maar er wordt ook aandacht besteed aan ‘zo zijn 
onze manieren’. 
 

2.1.2 Vanaf nu tot de herfstvakantie 

We hebben in september en oktober de volgende wedstrijden. 
22 sept.  Minioren – Junioren circuit (De 3 Essen, Zetten) 
22 en 23 sept. Euregioschwimmen in Aken (Duitsland) 
29 sept.  Jeugdwedstrijd (Wageningen) 
6 okt.   Landelijke competitie 
   De Rijn 1; Renkum 
   De Rijn 2; Zetten 
13 okt.  Swimkick- Minioren circuit (Nijmegen, E Terpstrabad) 
20 okt.  Junioren – Jeugd – Senioren circuit (Doetinchem) 
Er komt in elk geval nog een limietwedstrijd bij want de Regiokampioenschappen korte baan zijn 17 
en 18 november en de inschrijving zal sluiten begin november. 
Het swimkick – minioren circuit is nieuw voor ons en …… belangrijk want de minioren kunnen zich 
alleen via deelname aan het Swimkick Minioren en Minioren Junioren Circuit plaatsen voor de Regi-
onale miniorenfinales. 
 

2.1.3 Schoolzwemkampioenschappen 

Deze worden gehouden op woensdag 7 november! We proberen een extra training te organiseren 
voor de deelnemende scholen in de week voorafgaand aan de wedstrijd. Oproep aan de swimkickers 
en minioren er voor te zorgen dat jullie scholen meedoen. 
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2.1.4 Nieuwe gezichten en enkele vertrouwde gezichten zien we minder 

Bij de groep wedstrijdzwemmers zien we wat nieuwe gezichten; Maarten Schut uit Ede en Mabel Au-
gustinus uit Ommeren.  
Wie we minder gaan zien is Nick Jansen. Nick heeft de kans aangegrepen om aan de slag te gaan 
bij één van de grotere verenigingen van het land, met het mooiste zwembad,  …. PSV Eindhoven. Hij 
probeert op zaterdag de swimkicktrainingen te blijven doen naast zijn trainingen bij PSV. We wensen 
Nick alle succes bij deze transfer. 
Marte Stoorvogel zien we ook een tijdje wat minder. Waarom dat legt zij zelf uit. 
“Sinds 14 jaar begin ik elk seizoen in september met de zwemtrainingen en bijbehorende wedstrijden 
bij De Rijn. Dit jaar zal het echte begin van mijn zwemseizoen echter wat later zijn, omdat ik eerst 
voor mijn studie naar het buitenland ga. Van begin september tot en met eind november verblijf ik in 
Manhattan in Kansas, USA, voor het veldwerk van mijn masterscriptie. Ik studeer Earth and Envi-
ronment aan de WUR en ga in Kansas onderzoek doen naar relaties tussen bodems en het land-
schap. Dit doen we aan de hand van een veldstudie en een model. Aangezien het trainen in Wage-
ningen dus even uitgesteld is, moet ik op zoek naar andere sportieve activiteiten. Gelukkig kan een 
rondje hardlopen altijd en daarnaast heb ik ook al contact met de zwemclub van Kansas State Uni-
versity. Hopelijk kan ik daar ook eens meetrainen. In december kom ik weer terug naar Wageningen 
en zal ik ook weer beginnen met zwemmen bij De Rijn. Tot dan!” 
 

2.1.5 Het beleid van de KNZB 

De KNZB heeft het ‘Actieplan zwemmen 2018 – 2024’ uitgebracht. Na de Olympische Spelen in Rio 
in 2016 zijn er nieuwe mensen gekomen op verschillende posities binnen het wedstrijdzwemmen en 
zij komen nu met dit actieplan. Eerste prioriteit; zorgen voor rust en respect binnen het Nederlandse 
topzwemmen!! Oeps, dat ontbrak er dus aan. 
Er staan lezenswaardige zaken in het document van 9 bladzijden o.a. over de geringe doorstroom 
van diplomazwemmen naar de wedstrijdsport, de teruglopende instroom in het wedstrijdzwemmen en 
dat in de junioren/jeugd leeftijd te veel zwemmers afhaken. Niet schokkend en we zien dit ook in 
meer of mindere mate binnen onze vereniging. Vanaf het seizoen 2019 – 2020 krijgen we weer meis-
jes junioren 4 (15 jaar), dat is nu nog de groep dames senioren 1. 
Je kunt het document vinden op de site van de KNZB 
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/zwemmen/actieplan_zwemmen_2018_2024/ 

  

https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/zwemmen/actieplan_zwemmen_2018_2024/
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3 WaterPolo 

3.1 Krap begin. 

Na zeven weken die voorbij vlogen, weer gestart met de route naar het zwembad De Bongerd. Op 
dinsdag zwemles geven, op woensdagen en vrijdagen waterpolotraining onder de 11 jaar. Woensdag 
29 augustus j.l. was de vuurdoop. De trainingstijd is eigenlijk al niet heel lang, 45 minuten tot een uur 
voor de groep onder de 13. Ondergetekende mocht dit seizoen ook starten met een uur training met, 
zagen we als trainers, alle gevolgen van dien. Op zich prachtig, veel jeugd, vaste spelers en ook wat 
invallers bij de groep onder de 11. Trainers Kevin, Henry en Hilda keken alle drie even verbijsterd dat 
er om 18.30 uur wel veel kinderen het badwater moesten delen. Nou kunnen we dat heel goed hoor, 
watervlakte eerlijk verdelen, maar dit werkte niet echt super. Uiteraard, sportief als waterpoloërs zijn, 
is er al over gesproken en gaan we volgende week het nog eens proberen. Beetje andere verdeling, 
we gaan het ondervinden. Vindingrijk zijn we zeker. 
Wel prachtig dat er op woensdag 42 waterpoloënde  jeugd tot 15 jaar in het water ligt. Heel mooi! 
Maar ja, wat trainingswater meer zou ideaal zijn.  

 
Nou, dat ziet er best gezellig uit, maar optimaal trainen met zoveel is niet makkelijk.  
Ook bij de senioren dames en heren op woensdag volle bak. Heren 3 met op papier (en in aanvang 
seizoen) volgens mij minstens 20 man. Dat aantal zal per training in de loop van het jaar wat afne-
men is de ervaring. Maar ook op woensdag een kwartier (overlap van trainingen) best druk. 
Al met al fijn dat er zoveel waterpolo beoefenen bij onze club, laten we er een sportief succesvol sei-
zoen van maken!! 
 
                                                                                                             Hiha. 

4 Zwemopleiding ABC 
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5 De Activiteitencommissie 

5.1 Start landelijke lotenverkoop Grote Clubactie 2018! 
Beste Leden van de Rijn, 
Vanaf 15 september start de landelijke verkoop van de Grote Clubactie 2018!  
Vanaf die dag mogen alle clubleden langs de deuren gaan of langs vrienden, familie en buren om 
loten te verkopen. 
Ook De Rijn doet dit jaar mee aan de Grote Clubactie. Van de opbrengst van de verkoop van de lo-
ten gaat 80 % naar de vereniging. 
Met de opbrengst, die voor een club van onze grootte al snel kan oplopen tot duizenden euro’s, kun-
nen we leuke evenementen financieel ondersteunen voor alle afdelingen. We willen er graag een 
succes van maken en daar hebben we een ieders hulp bij nodig. 
Voor de leden met hart voor onze club die de loten verkopen hebben wij ook een incentive. Zij ont-
vangen voor elk verkocht lot ook een aandeel van € 0,50. Natuurlijk mag een ieder die dat wil zijn 
aandeel schenken aan de vereniging. 
Om onze jeugd te beschermen heeft de vereniging er voor gekozen te werken met automatische in-
casso van de verkochte loten. 
Vorig jaar hebben wij een mooi bedrag van €1937,00 opgehaald. Dit jaar gaan wij voor €3000,00. Dit 
doel is al bereikt als ieder lid 8 loten zou verkopen. Laten wij hier met elkaar voor gaan!!! 
De verkochte loten kunnen bij de trainers worden ingeleverd voor 1 november of op Johan Been-
straat 17 of op de Louis bouwmeesterstraat 28 te Wageningen. 
In de week van 10 september zullen de lotenboekjes binnen komen en kunnen deze worden ver-
spreid middels een op naam gestelde envelop. Zorg dat ook jij een boekje krijgt! 
Mocht je geen boekje hebben ontvangen of je hebt nog vragen, stuur dan een mail naar 
jeimers43@gmail.com. 
 

Met de verkoop van de Grote Clubactie loten, spek je dus niet alleen de 
clubkas maar ook jouw spaarpot. DOE DUS MEE!! 
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5.2 Seizoensopening 

 
Zaterdag 1 september was weer de jaarlijkse seizoen opening voor de gehele vereniging. Dit bestond 
uit een gezellige barbeque in speeltuin Tuindorp. Hiervoor hadden zich ongeveer 80 mensen opge-
geven. Rond 5 uur waren de meeste aanwezig en zijn de barbeques aangegaan voor het eten. Er 
was een gevarieerd aanbod van vlees, salades en stokbrood. Een groot deel van het eten is opge-
gaan, alles wat over was is zoveel mogelijk mee gegeven aan de aanwezigen.  
In de week voorafgaand aan de barbeque was het wat wisselvallig weer. Gelukkig is het zaterdag de 
hele dag droog gebleven en liet de zon zich ook vaak zien. Kinderen konden dus leuk gebruikmaken 
van de speeltuin en het zwembad. Rond 8 uur liep de opening tegen het eind aan. 
De activiteiten commissie wenst iedereen een goed seizoen 2018/2019 en hoopt dat volgend jaar 
zich weer veel mensen van het leszwemmen, waterpolo en wedstrijdzwemmen opgeven voor de 
opening van 2019/2020! 
 

 
 

 


