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“Ondertussen bij RZC...”

Nieuws, weetjes en verhalen van de afdelingen van Renkumse Zwem- en Waterpoloclub

En verder o.a. ...
kampioen!
Waterpolodames promoveren naar 2e klasse
schoolstrijd
Paasbergschool zwemt
het snelst
krasse knarren
Keepfittrainingen RZC
winnen aan populartiteit
open nk eindhoven
RZC zwemmers goed op
dreef bij SwimCup

Snelle jongens
Heren triatlonteam RZC zwemt,
fietst en loopt eerste officiële
wedstrijd in Arnhem
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Sneak preview
Exclusief kijkje op en in het nieuwe
zwembad tijdens netwerkavond
sponsorcommissie
foto: Willem Martens

(trainen)2
veel limieten gehaald
voor deelname Gelderse
kampioenschappen
24 juni: dag clubhuis...
...hallo Doelum. Alle
RZC’ers welkom!

Van de redactie

Met deze tweede ‘Ondertussen-bij-RZC-nieuwsbrief’ willen we jullie weer even bijpraten over en vooruit laten blikken op een
greep uit de vele activiteiten en plannen binnen onze bloeiende vereniging. Verbinden is het doel en hoe kan dat beter door van
zoveel mogelijk afdelingen en commissies verhalen te vertellen. Deze keer onder meer een terugblik op diverse sportieve evenementen, de aankondiging van een sponsoravond die je niet wil missen en een (nadere) kennismaking met nieuwe en vertouwde
gezichten bij het waterpolosecretariaat. Veel lees- en kijkplezier!

Zwemmen
we e
De Paasbergschool uit Oosterbeek heeft op
zaterdag 25 maart de schoolzwemkampioenschappen gewonnen en de felbegeerde
wisselbeker mee naar huis genomen.
Gelijke kansen
Zeven teams van elk zes kinderen streden om het kampioenschap. Elk team bestond volgens de regels uit twee kinderen
uit groep 3-4, twee kinderen ut groep 5-6 en twee kinderen uit
groep 7-8. Maximaal drie kinderen per team kregen een officiële startvergunning via een zwemvereniging. Op deze manier
had elk team evenveel kans om te winnen.
Plezier en spanning
Maar winnen was duidelijk niet voor iedereen het enige doel.
Plezier en spanning waren zeker zo belangrijk. De afstanden
die de kinderen zwommen, varieerden van een estafette tot
20m borstcrawl en 40m rugcrawl. De drie eerste teams mogen
op 12 mei a.s. mee doen aan de Gelderse schoolzwemkampioenschappen in Oldenzaal. Het team dat daar als beste weet
te presteren, mag uiteindelijk meedoen aan de Nederlandse
schoolzwem kampioenschappen!

“De trotse kampioenen met hun trofee, maar winnen
was duidelijk niet het enige doel”
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Dames kampioen en naar
de tweede klasse
secretariaat waterpolo
Nieuwe gezichten en
plek in bestuur
meer bewegen 65+
Keepfit trainingen voor
soepel spieren
swimcup eindhoven
Zwemmers RZC op de
open Nederlandse
kampioenschappen
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24 juni: activiteit voor
alle RZC’ers

Triatlon
a o
Bij de foto op de voorpagina: de eerste team triatlonwedstrijd van de RZC Heren (4de divisie) is een feit. Op zondag 30
april, kwamen zij in actie tijdens de RunnersWorld teamtriatlon in en rond Klarendal Arnhem. Top gedaan mannen! v.l.n.r.
op de foto: Mark, Bart-Jan, Erik en Joost.

“If you want to be the
best, you have tot do
things that other
people aren’t
willing to do.”
- Michael Phelps

Waterpolo
a e po o
Vanaf het volgende seizoen runnen Christel Campman en Anette van
Binsbergen het waterpolosecretariaat. Dit houdt in dat zij de waterpoloteams opgeven voor wedstrijden, het aanspreekpunt zijn tussen de wedstrijdleider en RZC en roosters maken voor de ingeplande wedstrijden.
Dames kampioen!
Zaterdag 8 April zijn de
Waterpolo dames van RZC/
EZZ kampioen geworden in
hun competitie (3e klasse).
EZ&PC uit Elst werd met
12-0 opzij gezet. Daarmee
hebben onze dames alle
gespeelde wedstrijden omgezet in winst. De dames
spelen volgend seizoen in
de 2e klasse. Gefeliciteerd
met deze mooie promotie.
Een prestatie om trots op
te zijn!

Christel Campman, (39) getrouwd en 2 kinderen, is al sinds haar jeugd lid van RZC. In eerste
instantie alleen wedstrijdzwemmen en vanaf haar 15e waterpolo. Nu zit ze al jaren bij de dames van RZC/EZZ en is dus één van de kampioenen. Haar oudste zoon Sven speelt waterpolo
bij de jeugd. Anette van Binsbergen werd 22 jaar geleden ongeveer in het zwembad geboren.
Haar moeder is actief bij de Superspetters. Anette is begonnen bij de waterpolojeugd en
heeft ook aan allerlei Gelderse trainingen mee mogen doen. Ook zij is lid van het kampioensteam en staat als waterpolotrainer van de jeugd aan het bad. Voor velen zijn beiden vertrouwde gezichten en we zijn heel blij dat deze geweldige dames de uitdagende taak op zich
willen nemen.
Daarnaast willen we graag Jessica Godijn (42) getrouwd en 2 kinderen, aan jullie voorstellen.
Zij zal in het bestuur deelnemen als aanspreekpunt van de afdeling waterpolo. Zij is pas sinds
september 2016 betrokken bij RZC toen haar dochter Keetje (10) begon met wedstrijdzwemmen en waterpolo. Jessica heeft zelf vroeger fanatiek gezwommen en waterpolo gespeeld bij
Merlet in Cuijk. Oude liefde roest niet zo blijkt en zij heeft dan ook veel zin om als bestuurslid
energie in onze mooie club te steken.
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“Super dat deze geweldige dames
de uitdagende taken op zich willen nemen”
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Zwemmen
we e

Inhoud
Donderdag 6 april tot en met zondag 9 april stonden voor een aantal
zwemmers van RZC in het teken van de SwimCup Eindhoven.

van de redactie
De tweede nieuwsbrief!

Dit is het open Nederlands kampioenschap zwemmen op de lange baan (50meter) en tevens
een wedstrijd waar diverse nationale zwemmers een limiet kunnen halen voor het WK. Pascal
Timmermans, Stijn van Duinhoven, Bas Neeleman en Anna Janssen, Sanne Rodenburg en Georgette Wortelboer, hebben hun uiterste best gedaan om hard te zwemmen in het Pieter van der
Hoogenband zwemstadion. Een uitgebreider wedstrijdverslag met de afstanden en tijden vind
je op de website van RZC.

primeur triatlonheren
Deelname aan eerste
officiële wedstrijd
waterpolo
Dames kampioen en naar
de tweede klasse

Keepfit zwemmen
is er voor dames en
heren van 65 jaar en
ouder. De trainingen
zijn gericht op het
soepel houden van de
spieren en gewrichten,
het verbeteren van de
conditie
Ook het het onderhouden
van de onderlinge sociale
contacten is een belangrijk
doel. Het is ook mogelijk om
onder begeleiding de zwemslagen (aan) te leren. Zo kan
er steeds een grote afstand
gezwommen worden.
De Keepfitgroep traint op
dinsdagavond van 19:15 tot
20:00 uur in Aquarijn in Renkum. De groep bestaat nu uit
ongeveer 10 leden! Contact:
rita.vanderhorst@online.nl

schoolzwemkampioen
Paasbergschool wint de
felbegeerde wisselbeker

secretariaat waterpolo
Nieuwe gezichten en
plek in bestuur
meer bewegen 65+
Keepfit trainingen voor
soepel spieren
swimcup eindhoven
Zwemmers RZC op de
open Nederlandse
kampioenschappen

v.l.n.r. Bas Neeleman, Pascal Timmermans, Linda Hulsteijn (trainer), Stijn van Duinhoven en Georgette Wortelboer.

Gelderse Kampioenschappen

De Gelderse Kampioenschappen zwemmen op lange baan vinden plaats op zaterdag en
zondag 20/21 en 27/28 Mei in sportfondsenbad Nijmegen west. Er zijn al veel limieten
(officiële toelatingstijd om deel te mogen nemen) binnengesleept door de zwemmers en er
wordt volop getraind in het lange bad op zondagochtend.
Kom jij onze zwemmers aanmoedigen?
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Dag clubhuis...
Er wordt flink gebouwd!
aan een mooi nieuw
zwembad én aan onze
bloeiende vereniging.
Sneak preview
Omdat we jou op waarde schatten
en je meer waard bent dan jezelf
misschien denkt, nodigen we je
graag uit voor een gezellige avond
op vrijdag 19 mei aanstaande. Om
samen het nieuwe zwembad te
bekijken en kennis te maken met
onze sponsoractiviteiten, wat we
nu al doen en welke sponsorresultaten inmiddels zijn gerealiseerd.
En om te ontdekken wat jij kan
bijdragen aan een succesvolle
sponsortrategie. We luisteren
graag goed naar alle briljante en
slimme ideeën die bij jou komen
bovenborrelen. Daar kunnen wij
weer verder mee.
Met elkaar bouwen aan een
waardevol netwerk!
Niet iedereen is directeur of
ondernemer, maar iedereen is wèl
werknemer, vrijwilliger, Renkumer,
buurman, buurvrouw, kennis, vader, moeder, opa of oma. Iedereen

kent weer andere mensen. Zo
bouwen we met elkaar aan een
waardevol netwerk. Om ‘RZC-contacten’ te leren kennen die weten
wat er bij een mogelijke sponsor
speelt en die ons kunnen vertellen
wie wij het beste kunnen benaderen. En zo zijn er nog veel meer
manieren waarop je kan helpen.
Je bent vrijdag 19 mei van harte
welkom! We starten om 19 uur
en sluiten af om 21 uur. Natuurlijk
zorgen we voor een hapje, drankje
en voldoende tijd om ook elkaar
beter te leren kennen.

Aan het einde van dit seizoen moeten we ons oude en
vertrouwde clubhuis verlaten en gaan we een
geweldige nieuwe start maken in het nieuwe
zwembad in Doelum. Graag nodigen we je nu alvast
uit voor een afsluitend en gezamenlijk evenement in
het RZC clubhuis. Een officiële uitnodiging volgt.

Houd zaterdag 24 juni vanaf 15.30 uur vrij
in je agenda voor een evenement voor alle
RZC’ers: leden en hun familie, oud-leden
en vrijwilligers zijn van harte welkom!
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Laat weten dat je komt!
Teken in voor deze inspirerende
avond met mensen met een
‘oranje hart’. Om de avond goed
te kunnen voorbereiden willen
we graag een idee hebben van
het aantal deelnemers. Dus fijn
als je een mail stuurt om je aan te
melden bij Welmoed Beenen,
welmoed@wellcome-ec.nl, of bel
of stuur een berichtje
(t) 06 44 16 72 01.

colofon

“We luisteren graag goed naar
alle briljante en slimme ideeën”

De RZC nieuwsbrief is een interne uitgave van de
Renkumse Zwem- en Waterpoloclub.
Redactie: PR-commissie RZC.
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