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Volop aan de bak
Wat is het heerlijk om weer volop aan de bak te kunnen. Lekker in het ritme en strakke
planningen. Snel, snel om weer op tijd op de training te zijn. Het is echt weer anders dan
toen het vakantie was waar je heerlijk kon bedenken wat je eens zou gaan doen. Nu is het
weer werken aan je doelstellingen en genieten als je deze haalt.
Sneller dan eind vorig seizoen
Afgelopen zomer is er lekker getraind in het buitenbad van Bennekom en daar plukken we nu al
de vruchten. Sommige zwemmers zwemmen nu al sneller dan het aan het eind van het vorige
seizoen. Als zwemselectie is het direct volop in de wedstrijden en direct wedstrijden die er toe
doen. Natuurlijk het clubkampioenschap maar daarna ook direct de Nederlandse estafette
kampioenschappen en dan nog geen twee weken later de eerste competitiewedstrijd. Kortom
het is een vliegende start. Je hoeft niet te wachten wanneer je kunt racen je mag direct aan de
slag.
Heftige strijd
In de competitie is het dit jaar ook spannend. De KNZB heeft een nieuwe indeling gemaakt
waardoor de A-competitie met minder deelnemers wordt gezwommen en onze 25e plek van het
afgelopen jaar normaal gesproken genoeg zou zijn voor handhaving. Nu betekent dit dat we het
komende seizoen in de nieuwe opzet van de B-competitie gaan zwemmen. Er zijn 32 teams
verdeeld over 4 virtuele poules van elke 8 teams. De winnaar van de poule gaat promoveren
samen met de beste 2 nummers 2. Dit zal voor ons een heftige strijd worden om daarbij te
zitten, maar we zijn zeker niet kansloos. De wedstrijden zwemmen we tegen De Rijn uit
Wageningen en ESCA uit Arnhem. In de virtuele poules zwemmen we in B-klasse afdeling 4
tegen Wiekslag uit Albasserdam, De Dinkel 2 uit Denekamp, Poseidon’56 uit Ridderkerk, ZPC
Amersfoort 2 uit Amersfoort, FZC’54-De Vikings (SG) uit Franeker, De Berkelduikers uit Lochem
en LZ&PC De Haaien uit Leusden. De eerste wedstrijd zwemmen we zaterdag 6 oktober in
Doelum.
Als trainers hebben we er erg veel zin in en het kan ons niet snel genoeg gaan.

"We hebben je er graag bij!"
Vorig jaar rond deze tijd zwommen we nog in
Aquarijn. En elke training keken we door de
ronde ramen naar het gebouw wat ernaast
kwam te staan. Telkens werd het uitgesteld
en was er wel wat aan de hand. Het eigen 25
meter 'thuis' bad was even een droom. We
moesten lang wachten voordat het definitieve
sein kwam dat we erin mochten en er waren
toen ook nog wat open eindjes zoals een
scorebord. Toen kwam het verlossende
woord dat we over konden.
Op vrijdag zwommen we nog in Aquarijn en
maandag in Doelum. Wat was (en is!) het een
mooi bad. Het voelde nog niet echt als een thuis
en we moesten allemaal echt wennen aan wat
we allemaal moesten in dat moderne bad.
Nu hebben we de zomervakantie er alweer opzitten en is er een Hi-Tech scorebord opgehangen
en begint alles een beetje een plekje te krijgen. De droom van een eigen 25 meter thuisbad is
waarheid geworden, het voelt van ons als RZC! Samen met de andere gebruikers moeten we er
nu een succes van maken en allerlei mooie herinneringen voor straks maken. Spannende
wedstrijden, mooie races en leuke trainingen. Daarnaast natuurlijk ook spectaculaire
evenementen en activiteiten. Het is een heel groot bad waar een heleboel kan.
Kom op, doe mee!
Natuurlijk kunnen we dat niet alleen. Er zijn veel ideeën en extra handen zijn handig om alles in
goede banen te leiden. Wacht niet af en doe mee! Laat weten waar je mee kunt of wil helpen.
Kom maar op! Het nieuwe zwembad is geen droom meer en we moeten er samen een feest van
maken. Er is ruimte voor allerlei ideeën dus spreek iemand aan in een oranje shirt. Deel jouw
leuke ideeën en meld je aan als helpende hand. We hebben je er graag bij!

Allemaal kampioen?
Of ze ooit eerder zijn gehouden,
waarschijnlijk wel, maar de afgelopen
decennia in ieder geval niet: RZC
clubkampioenschappen. En dus gaan
we op 15 september voor de eerste
keer in de recente geschiedenis een
onderlinge wedstrijd organiseren.
Er zijn categorieën op leeftijd dus aan het
eind van de dag zullen er maar liefst tien
clubkampioenen zijn: minioren, junioren,
jeugd/senioren, masters boven de 45 en
masters onder de 45 jaar. En dan
natuurlijk mannen en vrouwenkampioenen.
Waterpolo-teams in actie
Maar dat is natuurlijk niet het
belangrijkste. We hopen vooral dat het
een leuke middag wordt waar iedereen
die wil, kan meezwemmen en kan zien
hoe veel verschillende zwemmers we
hebben binnen de vereniging. Na de
clubkampioenschappen spelen alle drie
de RZC-waterpolo-teams hun eerste
wedstrijd van dit seizoen in Doelum. Dus
alle reden om na de kampioenschappen
nog even te blijven ‘hangen’ in en rond
het zwembad om deze teams een te
moedigen.

December:
vrijwilligers gezocht!
Zoals elk jaar verkoopt RZC in de
decembermaand oliebollen in Renkum.
We zijn blij dat er hierbij gerekend kan
worden op een trouwe schare aan
vrijwilligers.
Zoals jullie elders indeze nieuwsbrief
kunnen lezen, komt er dit jaar een
evenement bij: de zwem4daagse! Om 4
spetterende dagen vol activiteiten te
organiseren, hebben we vrijwilligers nodig
die RZC een warm hart toedragen en mee
willen helpen.
We hopen dat jullie je massaal aanmelden
als vrijwilliger bij de oliebollenkraam èn de
zwem4daagse. In een volgende
nieuwsbrief en via de mail volgt meer
informatie.

Geslaagde rijntocht en triatlon

Op 25 augustus vond weer ons jaarlijks Rijntocht-evenement plaats. Ongeveer 350
triatleten en 150 zwemmers deden mee. Deel onder een felle zon, deels met felle
regenbuien. Gelukkig bleef het bij een dreigend onweer en konden alle deelnemers
gewoon volgens het tijdschema starten.
De voorbereidingen voor het evenement gaan elk jaar weer strakker en beter omdat er veel op
de automatische piloot gaat. Maar een week voor het evenement is het toch elk jaar weer even
flink aanpoten voor alle vrijwilligers om de badmutsen van startnummers te voorzien, de
startpakketten klaar te maken, het parcours uit te zetten, boodschappen te doen en uiteindelijk
op vrijdag het evenemententerrein klaar te zetten en de maaltijd verzorgen voor alle vrijwilligers.
Op- en afbouw
Gelukkig waren er ook dit jaar weer veel vrijwilligers om te helpen en hebben we bovendien een
kleine heftruck kunnen gebruiken om de 400 (!) dranghekken op hun plek te zetten. Dat scheelt
heel veel spierpijn bij het opzetten en afbreken van alles! Op zaterdag om 21.30 uur was alles
opgeruimd, lag alles weer op zijn plek in schuren en in Doelum en kon iedereen aan een
welverdiende rust.
Veiligheid voorop
Dit jaar hebben we extra gelet op de veiligheid van de fietsers en hebben we kunnen regelen
dat het fietspad langs de weg naar Wageningen voor alle verkeer was afgesloten. Zo leren we
elk jaar weer wat bij.
Tot volgend jaar!
Op 31 augustus 2019 gaan we de zesde editie houden en we hopen dan weer op heel veel
hulp, mooi weer en enthousiaste deelnemers van de zwemtochten en de triatlon. Het ziet er
naar uit dat we die dag weer het NK cross-triatlon zullen gaan organiseren!
Meer foto's zien: check de Facebookpagina.

Zwem4daagse komt er weer aan
Zit je in de kerstvakantie ook altijd uit te buiken voor de
televisie? Of kom je niet los van je telefoon? Vanaf dit
jaar wordt alles anders! RZC organiseert namelijk in de
kerstvakantie de zwem4daagse! Tussen Kerst en Oud
en Nieuw, van 27 december tot en met 30 december,
staat Doelum op zijn kop.
Er kunnen drie verschillende afstanden gezwommen worden
en iedereen kan meedoen, natuurlijk de zwemmers van
RZC maar ook je broers, zussen, vrienden, vader, moeder, buurkinderen, opa of oma. We
zwemmen aan het eind van de middag, begin van de avond.
Zwemvierdaagse 2.0
Elke dag heeft een eigen thema en staat bol van de activiteiten, zowel in het water als aan de
badrand. Een zwem4daagse 2.0 dus! Kun je een dag niet, dan kun je dit inhalen op
Oudjaarsdag (31 december). Dus reserveer de data alvast in je agenda, want hier wil je bij zijn!
We houden je op de hoogte over hoe je je kunt inschrijven, niks houdt je tegen om alvast veel
mensen enthousiast te maken!

Leuke dingen doen voor leden!

Een nieuwe Zwemmers Commissie (ZC)
Ondertussen heeft de oude Zwemmers Commissie (ZC) plaats gemaakt voor een kersverse ZC.
Met nieuwe leden en dus nieuwe ideeën. Wij staan te springen om buiten de zwem- en
polotrainingen leuke activiteiten te organiseren. Wij organiseren activiteiten voor de swimkick,
minioren, jeugd-waterpolo, junioren en de jeugd/senioren zwemmers van RZC. Dit kan variëren
van een knutselochtend, nieuwjaardiner of een sportief uitje. We hebben al een aantal
activiteiten in het vooruitzicht, maar wij zijn altijd benieuwd naar wat jullie ideeën zijn. Dus heb je
een leuk idee, een vraag of een leuke mededeling, je kan ons vaak vinden in het zwembad of
mail ons naar: ZwemmersCommissie@outlook.com
Groetjes,
Cassian Janssen (WZ-Junioren), Gerrit Rochat (WZ-Junioren), Zita de Bruin (WZ-Junioren),
Sam Maassen (WP- Jeugd), Clemenz Koch (WZ-Jeugd), Janneke Zweers (WZ-Senioren).
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u secretaris@rzcrenkum.com toe aan uw adresboek.

