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Beste RZC’ers 
Het was een heel werk om dit plakboek samen te stellen, maar ik heb het met plezier gedaan, omdat ik steeds 
weer geconfronteerd werd met de vele positieve en mooie punten in het bestaan ven RZC.  
Ik heb veel hulp gehad van vele leden en oudgedienden. Moest ik ze allen noemen dan ben ik bang dat ik er 
zeker enkelen zou vergeten. Dus alle RZCérs  hartelijk dank voor jullie bijdragen.  
 
Er zullen zeker vele tekortkomingen in het stuk zijn, maar ik hoop dat ik van jullie dan een berichtje krijg om dat 
recht te zetten in het stuk. Schroom daarmee niet, want nu is het nog eenvoudig om wijzigingen aan te brengen 
en over 20 jaar zal een volgende “historicus” het daarmee moeten doen. 
Dus graag reageren en dank voor jullie aller medewerking 
Reacties naar wallyhbs@gmail.com 
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1949 ................................................................................................................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
Wrijving tussen R.V.W. en R.Z.C. .................................................................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

Het KRIEL uitgave juni, juli en aug ............................................................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
Het Kriel juni 1949 pag 3 ............................................................................ Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
Het Kriel Juni pag 4 ................................................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
Het Kriel 15 aug 1949 ................................................................................ Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
Het Kriel 22 aug 1949 ................................................................................ Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
Het Kriel 29 aug 1949 ................................................................................ Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
Stenen gooien, ruiling zwemtijden, Rijnzicht Wisselbeker gaat niet door. ....... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

1948 ................................................................................................................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
Korte samenvatting periode 1929 tot 1948 ....................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
De Rijnzicht Wisselbeker en de nasleep (5.66 gld). Brief van 11 novvan RZC aan RKC ............. Fout! Bladwijzer niet 
gedefinieerd. 
De Rijnzicht Wisselbeker en de nasleep (5.66 gld). Brief van 15 nov van RVW aan RZC ........... Fout! Bladwijzer niet 
gedefinieerd. 
De Rijnzicht Wisselbeker en de nasleep (5.66 gld). Brief van 16 nov RZC aan RVW. ................ Fout! Bladwijzer niet 
gedefinieerd. 
De Rijnzicht Wisselbeker en de nasleep (5.66 gld). Brief van 13 dec van RVW aan RZC. .......... Fout! Bladwijzer niet 
gedefinieerd. 
Schuldenlast bij de KNZB.Correspondentie met Hr Dogger. Febr 1948 en 27 aug 1948 .............. Fout! Bladwijzer niet 
gedefinieerd. 
Schuldenlast bij de KNZB. 11 okt 1948 ........................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
Schuldenlast  en aansluiting bij de KNZB. 2 nov 1948 ...................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
Schuldenlast bij de KNZB 10 nov 1948 ........................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
Schuldenlast bij de KNZB aansluiting KNZB 30 dec 1948 ................................ Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
Opening Rijnzwembad Renkum. ..................................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

1947 ................................................................................................................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
Notulen ledenvergadering 19 maart 1947 ......................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

1946 ................................................................................................................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
Notulen ledenvergadering 21 jan 1946. ............................................................ Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

1934 tot 1941 .................................................................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
Het aangepaste zwembad, 7 m langer .............................................................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
Het aangepaste zwembad, 5 m langer .............................................................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

1933 ................................................................................................................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
RZC organiseert zwemwedstrijden in het Rijnzwembad. Het programma boekje. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
De 1 km wedstrijd met roeibootjes naar de start. ............................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

1932 ................................................................................................................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
Volkszwemwedstrijden. ................................................................................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
Het oudste document van RZC.Een brief van 1932. .......................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

1931 ................................................................................................................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
Een veer op de hoed van A.J. Levinson ............................................................ Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

1931 ................................................................................................................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
De sporten van de badmeester en eerste trainer van RZC: A.J. Levinson ............ Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
De sporten van de badmeester en eerste trainer van RZC: A.J. Levinson ............ Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

1929 ................................................................................................................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
Opening van het Rijnzwembad te Renkum ....................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
Midden in de groep met witte pet, witte schoenen en de vlinderstrik: Hr Levinson, de aangestelde badmeester. ....... Fout! 
Bladwijzer niet gedefinieerd. 

Bijlagen ............................................................................................................ Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
Historie zwembaden overzicht tot 1990 ........................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
Ereleden........................................................................................................ Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 



De heer Levinson ....................................................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
De heer Dogger .......................................................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
Alle Langius .............................................................................................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
Jan Tinssen ................................................................................................ Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
Anton Geitenbeek ...................................................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
Lenie van Drie- Ouwerkerk ......................................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
Henk van Drie ........................................................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
Gijs van Westerhuis ................................................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
Marry Janssen ............................................................................................ Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
Henk Heij .................................................................................................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

Functies dagelijks bestuur en secretariaten ....................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
Wisselbeker ingesteld door badmeester en RZC trainer A.J. Levinson ................ Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
Sportiviteitsbeker geschonken door Ap van de Wollenberg ............................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
Hoofd trainers van RZC ................................................................................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
Aantal leden van RZC vanaf 1952 ................................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
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 Medailleregen RZC bij Gelderse zwemkampioenschappen 

 

RENKUM - Een oogst van maar liefst 24 medailles namen de zwemmers van RZC dit weekend mee naar huis. 
Twee dagen lang was het 25-meter zwembad De Koppel in Arnhem het strijdtoneel van de Gelderse 
winterkampioenschappen. 
   
Hoog en Laag door Dick Martens. 
 

 
  
Tijdens de Gelderse Zwemkampioenschappen in Arnhem presteerden de zwemmers en zwemsters van RZC 
naar volle tevredenheid 
   
,,Dat RZC een brede selectie heeft werd de laatste jaren steeds duidelijker:, aldus Geert van Duinhoven. ,,Maar 
dat wij als RZC met maar liefst 21 zwemmers en zwemsters mochten deelnemen, is nog nooit gebeurd. Er zijn 
veel persoonlijke records gezwommen, waarvan er enkelen waarschijnlijk zelfs goed genoeg waren voor een 
ticket dat recht geeft om deel te kunnen nemen aan de Nederlandse Kampioenschappen, die eind januari gaan 
plaatsvinden." 
 
 'Gebroeders' in de prijzen. 
 'Goud' was er voor Linde van Duinhoven op haar favoriete afstand, de 100 meter vlinderslag. Teamgenoot 
Laura Kajim veroverde 'het zilver' op deze afstand. Die prachtige prestatie herhaalde ze nog eens op de 50 
meter rugslag. De medaillehonger was daarmee nog niet gestild, want er kwam ook nog een bronzen medaille 
op de 50 vrije slag bij. De broers Pascal en Stefan Timmermans lieten ook met de nodige regelmaat van zich 
horen. Pascal won de 100 meter vrije slag in een tijd van 51.18. Broer Stefan werd op deze afstand derde in 
52.74. Ook op de 50 meter vrije slag verdeelden 'de gebroeders' de prijzen op dezelfde manier als bij de 100 
meter vrije slag. Daarmee was het huldigen voor hen nog niet voorbij. Op de rugcrawl kwam Pascal net iets te 
kort voor de gouden medaille. Hij werd op deze afstand tweede. Stefan stond even later wel op de hoogste 
trede van het erepodium om daar de gouden medaille, na zijn triomf op de 50 meter vlinderslag, in ontvangst te 
kunnen nemen. 
 
 Estafette successen  
Voor een relatief kleine club als RZC is, presteerden de zwemmers en zwemsters op de estafettenummers 
bovenmatig goed. ,,Dat waren echt de hoogtepunten van het zo succesvolle kampioensweekend", geniet van 
Duinhoven nog na. ,,RZC startte op alle estafettes, zowel bij de heren, de jongens, de dames en bij de meisjes. 
De heren wisten op de 4x50 vrij de tweede plaats te behalen en zelfs een eerste plaats op de 4 x 50 wisselslag. 
De junioren meisjes van deden niet voor 'hun' heren onder. Zij veroverden goud op de wisselslagestafette en 
zilver op de vrije slag estafette." 
  
  



Door de prima resultaten bezette RZC uiteindelijk een bijzonder knappe zevende plaats in het totaalklassement 
van deze kampioenschappen.  
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 Marry Janssen geridderd tot Lid in de orde van Oranje-Nassau. 

            

 
 
 
Gemeente Renkum is vier gedecoreerden rijker 
Hoog en Laag       25-04-2014 12:02 
 
RENKUM - Burgemeester Gebben reikte vrijdag, tijdens de Algemene Gelegenheid voorafgaande aan Koningsdag, aan vier 
inwoners van de gemeente Renkum een lintje uit.  
 
 
De volgende personen worden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau:  
 
 
Mevrouw M.J.B. Janssen-Bartels  
 
Mevrouw M.J.B. Janssen-Bartels (1951) uit Renkum is sinds 1989 voor de Renkumse zwem- en poloclub (RZC) 
van onschatbare waarde. Mede door haar inzet, is het ledental van RZC gegroeid, zelfs bij gebrek aan 
zwemfaciliteiten. Met haar praktische manier van werken is zij voor de club en haar leden van grote betekenis. 
Mevrouw Janssen beheert onder andere het secretariaat van de club, jureert zwemwedstrijden, organiseert met 
anderen het herfsttrainingskamp, regelt het vervoer van en naar de wedstrijden en organiseert de Zwemvierdaagse. Toen 

zwembad Papendal in 2002 sloot, zocht zij oplossingen voor het tekort aan zweminrichtingen, zodat 
zwemteams konden blijven trainen. 
 
Daarnaast komt haar maatschappelijke inzet tot uitdrukking in haar werk voor huurdersvereniging Le Maîtrehof. 
Sinds 2007 is zij penningmeester van deze vereniging. Mevrouw Janssen organiseert niet alleen, zij steekt ook 
de handen uit de mouwen.  
 
 
De heer C.A. van der Klis  



 
De heer C.A. van der Klis (1938) uit Doorwerth is een vrijwilliger die sinds 1965 veel voor de Protestantse 
Gemeente Doorwerth/Wolfheze betekent. Hij leidde tot 1984 de jeugdkerk en jeugdclubs en van 1977 tot 1983 
was hij lid van de jeugdraad. Ook werkte hij mee aan de fusie tussen de gereformeerde jeugdraad en de R.K. 
parochie en was hij diaken en jeugdouderling. De heer Van der Klis is weliswaar geen dominee, maar treedt 
vaak wel op als zodanig. Aan al het werk voor kerk en samenleving heeft de heer Van der Klis bijna een 
dagtaak. Sinds 2005 is de heer Van der Klis voorganger tijdens de zondagse erediensten en gaat hij voor in 
weekafsluitingen in verzorgingshuizen in de gemeente Renkum.  
 
Sinds 2007 verzorgt hij de zondagsliturgie, leidt hij de Bijbelkring, de kindernevendienst en medeorganisator 
van de 'koffie met oortje' bijeenkomsten. Ook is hij sinds 2005 voorzitter van de werkgroep Zending, 
Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking. Vanaf 2005 is hij ook vrijwilliger bij de Hulpdienst Voor 
Elkaar. 
 
 

De heer E.C. Priebee  
 
De heer E.C. Priebee (1935) uit Doorwerth is voor een wijk als Kievitsdel van onschatbare waarde. Sinds 1996 
zet hij zich in als bestuurslid/secretaris voor de bewonersvereniging 'Kievitsdel'. Ook is hij redacteur van het 
wijkblad 'De Kievit'. De heer Priebee onderhoudt contacten met onder andere de gemeente over verkeer, 
veiligheid, onderhoud en problemen in de wijk. Als initiator van de buurtpreventie heeft hij ervoor gezorgd dat de 
veiligheid en de sociale samenhang in de buurt zijn verbeterd.  
 
Hij houdt zich bezig met inbraakpreventie, verkeersproblematiek, criminaliteitspreventie en vandalisme. Zonder 
zijn inspanningen zouden de leden van de vereniging en de bewoners van deze gemeenschap niet zo veilig 
wonen. Daarnaast schrijft hij ook het bewonersorgaan en houdt zich bezig met de organisatie van activiteiten en 
uitstapjes. Hij heeft jarenlang succesvolle maatschappelijke doelen ontwikkeld voor de bewonersvereniging van 
het buurtschap.  
 
 
Mevrouw J.J. Voltman-Rijks  
 
 
Mevrouw J.J. Voltman-Rijks (1938) uit Oosterbeek is al meer dan 40 jaar een actieve vrijwilligerster en nauw 
betrokken bij het welzijn van mensen. In de periode 1970-1980 was zij leidster van een jeugdclub in Wolfheze 
en in diezelfde periode nauw betrokken bij de organisatie van de Jeugdmagneet. In de periode 1975-1990 was 
zij leidster van een damesgymnastiek- en damesjogginggroep in Wolfheze 
 
Mevrouw Voltman zet zich sinds 1975 als welfare medewerkster in voor bewoners van 'Het Schild' in Wolfheze. 
Zij assisteert bij activiteiten, begeleidt bewoners van het ziekenhuis en huisarts en verricht hand- en 
spandiensten. Ook is zij sinds 1977 als vrijwilligster werkzaam bij de stichting Pro Persona in Wolfheze. 
Mevrouw Voltman begeleidt patiënten naar de kerk, helpt bij de organisatie van kerkdiensten en denkt mee over 
de liturgie van de diensten.  
 
Zij was in de periode 1980-1990 ouderling en kerkenraadslid van de Hervormde Gemeente Wolfheze. Sinds 
2000 is zij pastoraal ouderling en kerkenraadslid van de Protestantse Gemeente Oosterbeek-Wolfheze. Zo 
speelde zij een actieve en stimulerende rol tijdens de federatievorming van de Hervormde Gemeente met de 
Gereformeerde Kerk in Wolfheze.  
 
Mevrouw Voltman nam in 2002 het voortouw voor het oprichten van sport- en schilderclubs van de Paasbergflat 
en zij is nog steeds leidster. 
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Kampioen en promotie naar de afdeling A. RZC talenten dienen zich aan      
           

19-03-2014 05:56 
Hoog en Laag 
 

 
 

 

 

 

RENKUM - Dat er in Renkum meer dan verdienstelijk gezwommen wordt zal inmiddels al wel bekend zijn. Regelmatig 

kan en wordt er gepubliceerd over de successen die zwemmers en zwemsters van de Renkumse zwem- en poloclub RZC 

behalen. Landelijk wordt er al wel degelijk rekening gehouden met het 'Renkumse' zwemtalent en afgelopen zaterdag werd 

het kampioenschap in de Gelderse B-competitie behaald. Door dit resultaat kan de club volgend seizoen haar krachten gaan 

meten met de beste 15 Gelderse zwemclubs. 
  
  
door Dick Martens 
  
  
,,Een geweldig resultaat natuurlijk", aldus voorzitter Jan Harm Vos met de nodige trots in zijn stem. ,,Binnen onze 

mogelijkheden, met bijvoorbeeld trainen op vier locaties hebben we onze ambitie al kunnen realiseren. En straks met het 

nieuwe zwembad kan de lat weer wat hoger. Wij zijn er klaar voor." 
  
  
Betrokkenheid 



Dat RZC talent heeft, koestert en ontwikkeld ligt onder andere 'op het bordje' van hoofdtrainer Egwin Janssen. Een kind 

van de club die vanuit zijn eigen zwemervaring en successen nu de Renkumse talenten begeleid en de fijne 'zwemkneepjes' 

bij brengt. ,,De club timmert zeker aan de weg en we zijn dan ook nog nooit zo groot geweest. De betrokkenheid onder 

zwemmers, ouders en bestuur is groot. Iedereen steekt enorm veel energie in de club. Het is dan ook geweldig, dat we die 

energie kwijt kunnen in ons eigen bad. Ik ben ervan overtuigd, dat dat nog meer resultaten gaat opleveren, maar ook nu 

hebben we over talent niet te klagen hoor." 
  
  
Exponenten van het Renkumse zwemtalent zijn onder andere Laura Kajim en Stijn van Duinhoven. Beiden staan 

regelmatig op de diverse podia en ook op landelijk niveau spelen ze beiden al een rol van betekenis. Kajim kwam vanuit 

het 'Sterrenplan zwemmen' in aanraking met RZC. ,,Ik vind zwemmen leuk, heb veel vriendinnen bij de club en het is er 

altijd gezellig." De 12-jarige technasium leerling van 'Het Streek', heeft ('natuurlijk') Olympisch kampioene Ranomi 

Kromowidjojo als voorbeeld, maar vind het wel moeilijk om 'je hele leven in het teken van het zwemmen te moeten 

stellen'. De borstcrawl is har favoriete zwemslag en daar wil ze 'gewoon de beste' in zijn. ,,Op de 100 meter vrije slag was 

ik 9e van Nederland. Daar ben ik best trost op, maar ik wil zeker beter worden. Daar ga ik ook voor." 
  
  
Ècht wedstrijdbad 
De beste worden en zijn wil ook Stijn van Duinhoven, die bescheiden laat weten 'wel hard te kunnen zwemmen'. Dat doet 

hij dan veelal op de 200 meter vrije slag. ,,Dat is echt mijn afstand", aldus Van Duinhoven, die 'het zwemmen' thuis met de 

paplepel kreeg ingegeven. ,,Wij zwemmen alle vijf en we kunnen het allemaal aardig. Ook mijn vader en moeder." Ook bij 

Van Duinhoven spreekt allereerst van gezelligheid als hij denkt aan RZC. ,,Een aardige grote club voor een dergelijk klein 

dorp", vindt hij. ,,Die club verdient dan ook een ècht wedstrijdbad.   

 
 

 

ESCA en RZC sterk in Gelderse titelstrijd   

17 januari 2014 
 

 
ARNHEM - De zwemverenigingen ESCA en RZC hebben sterk gepresteerd bij de Gelderse Winter 
Kampioenschappen (GWK) korte baan in het Arnhemse zwembad De Grote Koppel. 
ESCA deed het zelfs uitstekend met de derde plaats in het medailleklassement. De organiserende vereniging 
behaalde in de 103 zwemnummers liefst 31 medailles, tien keer goud, tien keer zilver en elf keer brons. Alleen 
het Nijmeegse Aqua Novio'94 (20) en DWK uit Barneveld (19) pakten meer gouden plakken. 
Het Renkumse RZC eindigde met vier goud, vijf zilver en zes brons als negende in het medailleklassement. 
Bij de vrouwen en meisjes was ESCA met negen keer goud en nog dertien podiumplaatsen veruit de beste 
ploeg. Aniek Bloemendaal (1998) was de grootste verzamelaar met zeven medailles.  
Voor RZC zorgden Pascal Timmermans (1992) en zijn broer Stefan (1994) voor de gouden medailles. Pascal 
consolideerde zijn titels op de 50 en 100 vrij van vorig jaar, Stefan was de sterkste op de 50 en 100 vlinder 
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Zwembad, nog twijfels over financiën mfc    De Gelderlander 14 jan 2014 

 

 
 
 

Zwembad, 3b42 staat gelijk aan vertraging    

 
De Gelderlander 11 jan 2014 
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Zwemmen, 'Ranomi-effect' bij RZC in Renkum        
      

09 januari 2013,  De Gelderlander 
 

 
Titel 
Ranomi Kromowidjojo foto: Vincent Jannink 
RENKUM - Het Ranomi-effect noemen ze het bij de Renkumse zwemvereniging RZC; afgelopen jaar schreven 
zich plotseling achttien kinderen in voor het sterrenplan. Kinderen komen in deze groep terecht na het behalen 
van hun A-, B- en C-diploma. 
Waar kinderen voorheen na drie diploma's wel tabak hadden van hun wekelijks zwemuurtje, melden kinderen 
zich nu spontaan aan voor de vervolggroep. 
Zwemleraar van het sterrenplan Geert van Duinhoven: "Dat moet haast wel komen door een zwemster als 
Ranomi Kromowidjojo die zoveel in het nieuws is. Kinderen uit het sterrenplan vroegen me onlangs: 'wie is er 
vandaag jarig denkt u?' Ik had geen idee. 'Ranomi!!', riepen ze in koor. Het lijkt erop dat de zwemster veel 
indruk op de kinderen maakt."Normaal melden zich in september zo'n vier kinderen voor het sterrenplan aan en 
telt de groep aan het einde van het seizoen zo'n twintig leerlingen. Halverwege het seizoen zit de groep nu al op 
22 leerlingen. Zwemleraar van Duinhoven denkt het seizoen met meer dan dertig sterrenzwemmers af te 
sluiten. De gewone ABC zwemles bij RZC is ook populair. Er is een flinke wachtlijst. Een jaar tot anderhalf jaar 
moeten kinderen wachten 
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Veel spanning tijdens schoolzwemkampioenschappen  

 
17 03 2013 09:02 Hoog en Laag 

RENKUM - Alweer voor het 
derde jaar organiseerde de 
Renkumse zwerrr en 
polovereniging RZC de 
Renkumse 

schoolzwemkampioenschappen. Niet zomaar'een wedstrijdje' getuige de entourage en de spanning op de 
gezichten van de jeugdige zwemmers en zwemsters. Spanning, die bij de vele toeschouwers misschien nog wel 
groter was. Maar eenmaal in het water, verdween bij de deelnemers de spanning al snel en kliefden de 
zwemtalenten door het water van zwembad Aquarijn, met uiteindelijk de Marlijn uit Oosterbeek als de grote 
winnaar. 
 
Niet minder clan zeven scholen hadden hun beste zwemmers en zwemsters naar zwembad Aquarijn 
afgevaardigd. Elk van de vijftien deelnemende teams werd begeleid door een 'echte' zwemmer of zwemster van 
de organiserende vereniging. De teams bestonden uit zes zwemmers of zwemsters, van wie er maximaal drie 
lid mochten zijn van een zwemvereniging. 
Reclame voor de zwemsport 
Nadat er door de deelnemers was ingezwommen, demonstreerden leden van RZC nog even 'de estafette'. 
Daarna werd het menens. De wethouder van Sport, Rita Weeda, nam allereerst de microfoon ter hand, om de 
deelnemers veel succes te wensen. ook vroeg ze een applaus van de aanwezigen voor de vele vrijwilligers, die 
deze kampioenschappen mogelijk hadden gemaakt. 
De eerste deelnemers beklommen het startblok en na het fluitsignaal van de wethouder begon de spannende 
strijd om de titels. En spannend waren ze zeker. Ook werd al snel duidelijk, dat het met het'Renkumse' 
zwemtalent wel goed zit. Fel aangemoedigd door vaders, moeders, opa's en oma's, maar ook broertjes en 
zusjes die zich niet onbetuigd lieten, maakten de deelnemers reclame voor de zwemsport. Menigeen zal zijn of 
haar prestaties de komende week kunnen terugkijken gezien de vele videocamera's die snorden en de vele 
foto's die van de zwemhelden werden 'geschoten'. 
Om de juryleden de uitslagen op hun gemak te kunnen laten verwerken werd het zwemspektakel afgesloten 
met de zo langzamerhand ook traditionele mattenrace. Een spetterfeest van jewelste, dat ook menig 
toeschouwer een nat pak opleverde. 
Na rijp beraad bleek het team van de Marlijn 2 (Oosterbeek) het snelst te hebben gezwommen. De 
Paasbergschool, ook uit Oosterbeek werd tweede en team 1 van de Airborne school uit Heelsum veroverde de 
derde plaats. Deze drie teams plaatsten zich voor de Gelderse Schoolzwemkampioenschappen op 6 april in 
Veenendaal. De best presterende teams daar mogen uiteindelijk naar de Landelijke 
Schoolzwemkampioenschappen. 
Snelle tijden 
De snelste zwemster van de dag was Elina Schwietert. De leerlinge van de Marlijn 2 zwom in de categorie 
groep 7/8 de 40 meter vrije slag in 25.51 seconden. Zij bleef daarmee Linda van Duinhoven 0,10 seconde voor. 
In de categorie groep 5/6 was Pepijn Verschoor (Airborne 1) het snelst. Augusta Koch van de Paasberg tikte het 
snelste aan in de categorie groep 3/4. 
De rugslag werd een prooi voor Linda van Duinhoven (Montessori). In hun leeftijdscategorie waren Pepijn 
Verschoor en Augusta Koch ook op de rugslag het snelst. 
 



Nationale successen voor zwemploeg RZC         

       (update-met foto's) 29 01 2013 20:26 Hoog en Laag 
 
 
RENKUM - Tijdens de Open Nederlandse Masters Kampioenschappen Korte Baan in Nijverdal, werden er door 
niet minder clan 9 'masters' van zwemvereniging RZC medailles gehaald. 
Jule Verschoor-Holland en Jan Gerard Sterrenborg wonnen beiden een bronzen medaille op de 200 meter 
rugcrawl. Pascal Timmermans won zilver op het'koningsnummer' de 100 meter vrije slag en Kevin van Susteren 
pakte het brons op de 50 meter schoolslag. Daarnaast wonnen deze masters, aangevuld met Marieke van 
Dodeweerd, Edwin Niezen en Geert van Duinhoven ook nog bronzen medailles in meerdere 
estafettesamenstellingen. Voor de zwemmers van RZC is dit een ongekend succes. Nog maar vijf jaar geleden 
is men bij RZC begonnen met een trainingsgroep voor zwemmers boven de 20 jaar. Inmiddels zwemmen er al 
bijna 50 mensen wekelijks hun baantjes onder leiding van trainster Rita van der Horst. 
Behalve de trainingen doen de masters jaarlijks mee aan de Gelders master kampioenschappen waar RZC al 
twee jaar achter elkaar op de tweede plaats is geeindigd in het ploegenklassement. „Ik ben clan ook erg trots op 
de zwemmers", aldus Van der Horst. „Er wordt altijd hard getraind maar ook erg veel plezier gemaakt. 
Uiteindelijk leidt dat tot deze successen." 
Maar de masters willen meer. Zij hebben dan ook het plan opgevat, om in september naar het Europees 
kampioenschap in Eindhoven te gaan. „Ze hebben al de nodige limiettijden gezwommen dus ik denk dat we ook 
daar met een groep zwemmers aan de start kunnen verschijnen." 
 

Renkumse Jelle van Dijk jeugdbestuurder bij het waterschap 

 20 02 2013 10:15 Hoog en Laag 
 
RENKUM - Hij is vijftien jaar, gek op water en heeft al duidelijk een neusje voor besturen. Niet voor niets is Jelle 
van Dijk onlangs geinstalleerd als kersverse jeugdbestuurder bij het Waterschap Vallei en Veluwe. De komende 
twee jaar gaat Jelle als jeugdbestuurder in het gebied tussen de IJssel, Neder-Rijn en de Randmeren aan de 
slag. „Ik wil bekendheid geven aan het mooie werk van het waterschap. Daar liggen vooral mijn uitdagingen." 
Na zijn aantreden legt Jelle van Dijk uit waarom hij voor deze bijzondere functie heeft gekozen. Snel wordt 
duidelijk dat overtuigen hem niet vreemd is. Jelle zit al helemaal in zijn rol. „Water is altijd mijn passie geweest, 
en zit in mijn bloed. Als wedstrijdzwemmer bij het Renkumse RZC ben ik een echte waterrat en wil ik mij graag 
inzetten voor goede waterkwaliteit en veiligheid." 
Hij werd niet alleen door het zwemmen getriggerd om als jeugdbestuurder bij het Waterschap aan de slag te 
gaan. Dit was een proces. „Ik zit op het Marnix College in Ede, doe daar het gymnasium. Elke keer als ik naar 
school fietste, passeerde ik het Beekdal, en zag hoe mooi water eigenlijk in een landschap past. Dat zette me 
aan het denken." 
Inspirerende toespraken 
Er was nog een volgende stap nodig om Jelle 'om' te krijgen. „Dat was toen ik op school luisterde naar 
inspirerende toespraken van Hans Wijers en Jan Terlouw. Dit zijn audleerlingen van het Marnix die op 
bestuursgebied flink aan de weg hebben getimmerd. Dat vond ik reuze interessant." 
Zijn mentor op school merkte ook dat hij wel interesse had, en wees hem op een flyer die het waterschap had 
gemaakt. „Ik solliciteerde, had een leuk gesprek eind vorig jaar en werd aangenomen." 
Manifest 
Over zijn doelen, daar heeft Jelle ook al over nagedacht. „Er is al een heel manifest met doelen en taken, waar 
ik uit kan putten. Maar ik richt me in eerste instantie vooral op het bekendmaken van het waterschap bij de 
jeugd. En ik besef dat twee jaar best snel voorbij zal gaan", benadrukt hij al erg wijs. 
Vervolgens houdt de jonge bestuurder een warm pleidooi voor het werk van de waterschappen in het land. „Hier 
in de omgeving van Renkum is het Waterschap Vallei en Veluwe al flink actief. Bij waterbeheer komt heel wat 
kijken. Daarom vind ik het logisch dat schoolgaande jeugd meer te weten komt over wat waterschappen doen" 
weet Jelle. 
Jelle is er klaar voor. Hij wil zich maar al te graag inzetten voor deze eervolle uitdaging. „Daarnaast zie ik het 
ook als een persoonlijk leerproces. Besturen en plannen uitwerken, daar moet je ervaring in opdoen. Deze kans 
pak ik met beide handen aan." 
Het nationale jeugdwaterschap bestaat uit een groep jongeren tussen de 12 en 18 jaar die de verschillende 
waterschappen vertegenwoordigt. Dit orgaan ziet graag dat jongeren meer betrokken worden bij waterbeheer in 
eigen land. 
 
 

Jongste RZC-zwemmers winnen goud      

 
28 02 2013 18:00 Hoog en Laag 



RENKUM - Zwemvereniging RZC organiseerde afgelopen weekend, in het Valleibad in Veenendaal, met 
succes de Gelderse Langere Afstand Kampioenschappen. Meer dan honderd van de beste 
langeafstandszwemmers van Gelderland gingen te water om te strijden voor goud, zilver en brons. 
Op zaterdag stonden er, voor goed gevulde tribunes, in een sfeervolle ambiance, de 400 meter vrije slag en de 
1500 meter vrije slag op het programma. Op de langste afstand wordt niet zo vaak gezwommen en is dan ook 
een afstand voor de echte specialisten. Het is ook een spectaculaire afstand, omdat de zwemmers met fn 
tweeen in een baan zwemmen en er dus zestien zwemmers tegelijk van start gaan. 
Trots met gouden medaiIIVoor de organiserende vereniging werden de wedstrijden buitengewoon succesvol. 
Stijn van Duinhoven won brons in zijn leeftijdscategorie, terwijl er op de erg moeilijke tussenafstand, de 400 
meter vrije slag, eremetaal was voor Sanne Rodenburg (brons), opnieuw voor Stijn ' van Duinhoven (brons) en 
Arno van Schuijlenborg (brons). Maar misschien wel de beste prestatie op de 400 meter was er van de pas 
negen jarige Pepijn Verschoor. Het aanstormend RZC talent keerde supertrots met een gouden medaille terug 
naar Renkum. 
Met dank aan de vrijwilligers 
De organisatie van een dergelijk grote wedstrijd heeft voor RZC de nodige voeten in de aarde. Er traden maar 
liefst 45 officials en tijdwaarnemers aan, die allemaal van een 'natje en een droogje' werden voorzien. Maar ook 
rondom het staat er een keur van vrijwilligers paraat om de wedstrijden in goede banen te leiden en gladjes te 
laten verlopen. Van medaillemeisjes, tot secretariaat, van EHBO, tot de catering en de kaartverkoop. „Gelukkig 
konden we ook nu weer bouwen op onze vele vrijwilligers", aldus voorzitter Jan-Harm Vos met trots in zijn stem. 
„Ook op de zondag waren ze er weer allemaal. Dat heeft ertoe geleid, dat de wedstrijden niet alleen spannend 
waren, maar ook prima georganiseerd. Gelukkig ziet het er nu naar uit, dat wij de wedstrijden over enkele jaren 
in ons eigen bad kunnen gaan organiseren. Dat zou de kroon op ons werk gaan worden." 
Ook op de tweede dag werden er weer diverse medailles om de nekken van RZCzwemmers en zwemsters 
gehangen. Op de uitermate zware 400 meter wisselslag en ook op de 800 meter vrij slag. Op de kortste afstand 
zwommen Stijn en Linde van Duinhoven naar het brons. Opnieuw bestegen Stijn en Linde van Duinhoven het 
podium, evenals Arno van Schuijlenborg. 
Maar ook nu werd de mooiste prestatie voor het laatst bewaard en ook nu was het een jeugdig talent dat 'met 
goud' huiswaarts keerde. Die eer was weggelegd voor de pas tienjarige Emma Dreuning. Op de 800 meter en 
in een nieuw persoonlijk record tikte de RZC-zwemster als eerste in haar leeftijdscategorie aan. 
Met het jeugdig zwemtalent zit het wel goed bij de Renkumse vereniging, die kon teruglijken op een mooi, 
sportief en succesvol zwemweekend. 
 
 
 
 
 



Zwemtalenten Stijn van Duinhoven en Bas Neeleman 

gingen zondag 24 maart naar Doetinchem ter voorbereiding op de FISEC-spelen in Hongarije. 
Ingezonden lezersartikel door: Zwemfan (Rhenen) 24 mrt 2013 
De FISEC-spelen zijn internationale meerdaagse sportwedstrijden voor scholieren die elk jaar door de FISEC, 
de Federation Internationale Sportive de fEnseignement Catholique, worden georganiseerd. De deelnemers zijn 
scholieren tot 17 jaar oud en komen uit verschillende landen, allemaal aangesloten bij de FISEC. Het is een 
sporttoernooi dat vergelijkbaar is met de Olympische Spelen, maar clan in het klein en alleen voor jongeren. 
Bovendien worden de spelen geopend door de president van de FISEC in een officiele open ingsceremonie, en 
is er na afloop van de spelen een spetterende sluitingsceremonie gevolgd door een groot afscheidsfeest. 
De FISEC-spelen zijn niet alleen op sportief gebied een geweldig evenement, maar ook op cultureel gebied. Zo 
wordt er veel aandacht gestoken in het ontdekken en proeven - zowel letterlijk als figuurlijk - van de cultuur van 
het organiserende land. Een goed voorbeeld hiervan is de Bazar, een soort markt voor artikelen uit de 
deelnemende landen. Elke sporter neemt een aantal producten mee van thuis die typisch bij zijn herkomstland 
passen. Deze artikelen worden op de Bazar verkocht aan de deelnemende sporters 
en aan andere belangstellenden. De opbrengst gaat naar een lokaal goed doel. 
De FISEC-spelen zijn niet bij iedereen bekend maar hebben al wel een rijke historie en die gaat terug tot 1948 
dat was het eerste jaar waarin de FISEC-spelen werden gehouden toen nog alleen voor jongens maar daar 
ging wel wat aan vooraf. Op initiatief van het Franse UGSEL (Union Generale Sportive de fEnseignement Libre) 
werd de FISEC (Federation Internationale Sportive de fEnseignement Catholique) gesticht en wel in 1946. De 
grondleggers waren Dhr. Barbier de la Serre en zijn onder-secretaris Dhr. Yves Bouvier. De bedoeling was om 
de aandacht te vestigen op de groeiende interesse van de fysieke ontwikkeling van de jeugd en gelijktijdig 
sportvriendelijke, sociale en christelijke waarden te stimuleren. Zij hoopten dit te bereiken door hun initiatief een 
internationaal karakter te geven. 
De eerste internationale spelen voor jongens werden georganiseerd in 1948 te Monaco. Voor de meisjes was 
dit in 1959 te Leuven. Sinds 1972 is er een nauwere samenwerking tussen de jongens- en de meisjesafdeling. 
De eerste gemengde spelen vonden plaats in 1980. Sindsdien groeit het succes van de FISEC-spelen. 
Dit jaar worden de FISEC-spelen van 5 tot 11 juli gehouden in Keckskemet, Hongarije. Op de spelen komen 14 
- tot 17 jarige jongeren uit 12 Europese landen en de USA, Brazilie, Jordanie, Kroatie en Palestina aan de start. 
In 1995 werd FISEC erkend door het Internationaal Olympisch Comite. 
De FISEC-spelen kennen individuele sporten zoals: atletiek, zwemmen, tennis en tafeltennis & teamsporten 
zoals: basketbal, voetbal, zaalvoetbal, handbal en volleybal). 
Nederland neemt dit jaar deel in drie disciplines: zwemmen, atletiek en volleybal. Voor het zwemmen zijn er 16 
meisjes en 16 jongens geselecteerd. Uan zwemvereniging RZC uit Renkum zijn de volgende talentvolle leden 
opgeroepen: Stijn van Duinhoven en Bas Neeleman. De volledige ploeg bestaat uit 32 zwemmers met 4 
begeleiders, 13 atletiekers en 2 begeleiders en 10 volleybalmeisjes met 2 begeleiders. De komende tijd zal er 
hard getraind worden en wordt iedereen klaar gestoomd voor de medaille jacht. 
 
 
 

Rijnzwemtocht trekt veel deelnemers           

       
2 09 2013 09:30 Hoog en Laag 
De Rijnzwemtocht werd ook vorig jaar gehouden 
RENKUM - Zwemvereniging 
RZC organiseert op zaterdag 14 september voor de derde keer op rij een zwemtocht over de Rijn. AI meer dan 
tweehonderd zwemmers hebben zich al ingeschreven. 
 
Veel zwemmers die vorig jaar meededen hebben zich nu weer ingeschreven omdat zij het een prachtige 
ervaring vinden om onderaan de Noordberg te zwemmen, uitzicht op de uiterwaarden te hebben, de Parenco in 
zicht te hebben en op aan de finish natuurlijk het publiek. Maar dus ook veel nieuwelingen willen de ervaring 
van het zwemmen op stromend water wel eens meemaken. 
De zwemmers kunnen kiezen tussen 5 km, 2,5 km en 750 meter. Die laatste afstand is bedoeld voor iedereen 
die kan zwemmen en de kans wil aangrijpen om op een unieke en veilige manier op de Rijn te zwemmen. De 
veiligheid wordt nauwlettend in de gaten gehouden door boten van de Reddingsbrigades en Rijkswaterstaat. 
Rijnaak 
De zwemmers stappen dit jaar bij de Veerstoep in Renkum aan boord van rijnaak De Compaen uit Arnhem. Het 
schip kan hier aanleggen omdat firma Ravestein uit Deest voor deze gelegenheid een 24 meter lang ponton ter 
beschikking stelt. Vanuit Renkum vaart het schip naar de stuw bij Driel. Daar gaan de zwemmers van boord die 
de 5000 meter terug naar Renkum willen zwemmen. Onder de brug van de A50 volgen de 2500 meter-
zwemmers. Ter hoogte van de Noordbeek tenslotte gaat de laatst groep zwemmers het water in voor de 750 
meter-tocht. De finish voor alle zwemmers weer bij de veerstoep. De exacte starttijden van de verschillende 
groepen staan op de www.rzcrenkum.com. 
Alef van Brakel van RZC: „Uiteraard laten we de zwemmers niet zomaar zwemmen in de rivier. We hebben van 
Rijkswaterstaat en de gemeente daarvoor vergunningen gekregen op voorwaarde dat we ons aan strenge 



veiligheidsmaatregelen houden. Dat betekent onder andere dat we samen met de Reddingsbrigade Renkum 
reddingsboten hebben geregeld die van begin tot het eind met de zwemmers mee varen. Ook de overige 
scheepvaart op de rivier is op de hoogte van de tocht en past het vaargedrag aan. Want alleen dan is het veilig 
om op de Rijn te zwemmen. Sterker nog, het is normaal gesproken verboden om daar te zwemmen." 
Triatlon 
Nieuw dit jaar is de triatlon die aan de Rijntocht is gekoppeld. Dertig triatleten gaan 1000 meter zwemmen om 
daarna 25 kilomeer te mountainbiken in de bossen bij Oranje Nassau Oord en tenslotte 9 kilometer te rennen 
op de Noordberg. Bart Jan de Lorijn: "Als deze cross-triatlon succesvol verloopt, dan willen we dit volgend jaar 
herhalen met een open inschrijving. Dit soort cross-evenementen wint aan populariteit en wij denken dat er 
zeker veel sportievelingen uit de regio hier aan mee zouden willen doen. We denken daarbij niet aan een 
wedstrijd maar net als bij de Rijntocht aan een prestatie-tocht." 
ledereen die op 14 september graag mee wil zwemmen kan zich nog opgeven via de site van RZC: 
www.rzcrenkum.com Zij krijgen vervolgens alle informatie over veiligheid precieze starttijden etc. Publiek dat de 
zwemmers wil aanmoedigen, kan het beste tussen de Noordberg en het grasveld bij Parenco (veerstoep) 
ergens een van de vele strandjes en kribben opzoeken. De Heeren van Baer zorgt voor een terras, waar 
gedurende het evenement een drankje en klein hapje genuttigd kan worden. 
Positieve reacties 
Ook het loopparcours, door de weilanden, tussen de koeien en de paarden was mooi en leverde de deelnemers 
schitterende panorama's langs de Rijn op. „Daar zag ik zelfs nog mensen zwemmen. Uiteindelijk kwam ik na 1 
uur en 44 minuten als eerste binnen. De reacties waren onverdeeld positief. Over het parcours en de 
omgeving." 
Christiaans gaat zeker met de organisatie 'in gesprek'. ,We gaan proberen deze crosstriathlon volgend jaar op 
de triathlonkalender te krijgen. Dat gaat denk ik wel lukken, want er zijn nog niet zoveel cross-triathlons en dit is 
ook nog eens een hele bijzondere. Zwemmen in een grote rivier, fietsen en lopen op een stuwwal en met zoveel 
variatie op een rondje vindt je eigenlijk in geen een cross-triathlon in Nederland." 
Ondertussen waren, in de buurt van de sluizen van Driel ook de deelnemers aan de 5 kilometer van de 
Compaen gesprongen en klommen de eerste zwemmers binnen het uur al weer in Renkum op de ponton. 
„Heerlijk was het", was bij terugkeer een meer dan eens gebeagde kreet. „Ik had geDen de 
weersvoorspellingen eerst willen afzeggen, maar ik ben blij dat ik dat niet heb gedaan. Het was geweldig. Een 
prachtig parcours gekoppeld aan een prima organisatie", aldus Rotterdammer Jerwin Tholen. 
Vervolgens stapten de deelnemers aan de tocht over 2.500 meter alweer aan boord. Dit was veruit de grootste 
groep. Enthousiast en inmiddels begeleid door een waterig zonnetje werden zij naar'de Heterse brug' gevaren. 
De kortste afstand was de 750 meter. Zij zwommen vanaf de Noordbeek weer naar Renkum terug. 
Enthousiaste ontvangst 
Ook deze deelnemers werden, begeleid door een tiental boten van de Reddingsbrigade, als ware zwemhelden 
binnen gehaald door een grote menigte enthousiaste 'fans'. -/ol bewondering, werd de finish gefotografeerd en 
gefilmd, om vervolgens de handdoek om de vermoeide lijven te slaan. 
De meesten waren al snel weer zodanig hersteld, om hun bevindingen te delen. Een lekker drankje deed de 
rest. 
De organisatie kan terug aen op een mooie 3e editie van 'hun' Rijntocht. Het draaiboek kan weer voor een 
jaartje de kast in, maar zal er ongetwijfeld voor de 4e editie weer uit gaan komen. 
 
 
 

Rijntocht RZC weer een grote zwemhappening         

     
15 09 2013 12:31 Hoog en Laag 
 

http://www.rzcrenkum.com/


 
RENKUM - Met een record-aantal van meer dan 250 deelnemers ging zaterdagmiddag alweer voor de derde 
keer, en daarmee zo langzamerhand een traditie aan het worden, de door de Renkumse zwem- en poloclub 
RZC georganiseerde, Rijntocht van start. Het werd evenals de voorgaande edities een zwemsensatie voor jong 
en oud. Als nieuwigheidje werd ook voor het eerst een triatlon aan de tocht gekoppeld. 
door Dick Martens 
Terwijl er's morgens nog liters water over Renkum werden heen gestort, klaarde het weer naarmate de start 
naderde, zienderogen op. Na de traditionele briefing door Geert van Duinhoven, bestuurslid van RZC, werden 
de zwemsters en zwemmers door de wethouder van Sport, Rita Weeda, veel succes gewenst. Weeda 
benadrukte ook nog even het belang van de vrijwilligers en de leden van de Reddingsbrigade, die deze tocht 
mogelijk hadden gemaakt. Een warm applaus was het antwoord. 
Daarna klommen de deelnemers via een ponton op de Compaen, een traditionele Rijnaak uit 1930, die 
tegenwoordig dienst doel als Bed & Breakfast Aak, met als ligplaats Arnhem. Vanaf de Renkumse veerstoep 
werd er koers gezet richting de sluizen van Driel. 
Eerst gingen na ruim 1 kilometer een dertigtal triatleten te water. Voor de eerste keer was eraan de Rijntocht 
een triatlon gekoppeld. Na het zwemmen werd er 25 kilometer gemountainbiked in de bossen van rond de 
Wageningse Berg en tenslotte 9 kilometer hardgelopen over de Noordberg. 
Pittige 'Renkumse' uitdaging 
„Een pittig, maar prachtige echt 'Renkumse' uitdaging", aldus Joost Christiaans, de Renkumse toptriathleet, die 
vorig jaar de suggestie bij de organisatie opperde om een dergelijke activiteit te gaan opstarten. Bij RZC had 
men daar we] oren naar en met de hulp van initiator Christiaans werd er zaterdag 'proefgedraaid. „Het try-out 
deelnemersveld bestond uit echte triathleten die ook al wel eens aan een offroad-triathlon hadden meegedaan 
tot beginners en echte fietsers van fietsclub TCW uit Wageningen. Erwaren zelfs twee deelnemers van 
Ameland en toch nog vijf dames." 
Het fietsparcours, rond de Wageningse Berg, was modderig en dus 'technischer en zwaarder'. „Een dergelijk 
parcours ligt mij wel", vervolgt Christiaans. „Uiteraard ken ik elke bocht en afdeling erg goed, dus dat leverde 
wel wat voordeel op." 
Positieve reacties 
Ook het loopparcours, door de weilanden, tussen de koeien en de paarden was mooi en leverde de deelnemers 
schitterende panorama's langs de Rijn op. „Daar zag ik zelfs nog mensen zwemmen. Uiteindelijk kwam ik na 1 
uur en 44 minuten als eerste binnen. De reacties waren onverdeeld positief. Over het parcours en de 
omgeving." 



Christiaans gaat zeker met de organisatie 'in gesprek'. ,We gaan proberen deze crosstriathlon volgend jaar op 
de triathlonkalender te krijgen. Dat gaat denk ik wel lukken, want er zijn nog niet zoveel cross-triathlons en dit is 
ook nog eens een hele bijzondere. Zwemmen in een grote rivier, fietsen en lopen op een stuwwal en met zoveel 
variatie op een rondje vindt je eigenlijk in geen een cross-triathlon in Nederland." 
Ondertussen waren, in de buurt van de sluizen van Driel ook de deelnemers aan de 5 kilometer van de 
Compaen gesprongen en klommen de eerste zwemmers binnen het uur al weer in Renkum op de ponton. 
„Heerlijk was het", was bij terugkeer een meer clan eens gebeagde kreet. „Ik had geDen de 
weersvoorspellingen eerst willen afzeggen, maar ik ben blij dat ik dat niet heb gedaan. Het was geweldig. Een 
prachtig parcours gekoppeld aan een prima organisatie", aldus Rotterdammer Jerwin Tholen. 
Uervolgens stapten de deelnemers aan de tocht over 2.500 meter alweer aan boord. Dit was veruit de grootste 
groep. Enthousiast en inmiddels begeleid door een waterig zonnetje werden zij naar'de Heterse brug' gevaren. 
De kortste afstand was de 750 meter. Zij zwommen vanaf de Noordbeek weer naar Renkum terug. 
Enthousiaste ontvangst 
Ook deze deelnemers werden, begeleid door een tiental boten van de Reddingsbrigade, als ware zwemhelden 
binnen gehaald door een grote menigte enthousiaste 'fans'. -/ol bewondering, werd de finish gefotografeerd en 
gefilmd, om vervolgens de handdoek om de vermoeide lijven te slaan. De meesten waren al snel weer zodanig 
hersteld, om hun bevindingen te delen. Een lekker drankje deed de rest. De organisatie kan terugaa n op een 
mooie 3e editie van 'hun' Rijntocht. Het draaiboek kan weer voor een jaartje de kast in, maar zal er ongetwijfeld 
voor de 4e editie weer uit gaan komen. 
 



Foto’s van de Rijntocht 5 km.     

 
De gele badmutsen zemmen 5 km, start bij de sluis te Driel naar het oude veer bij Parenco. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voor deze 
getrainden natuurlijk 
een peuleschil: 
Vlnr: Rita van der 
Horst, Mariëlle  
Janssen, ?, ? en ?.  



Foto’s van de Rijntocht 2,5 km. De oranje badmutsen. 

 
 
De oranje 
badmutsen 
gaan aan boord 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
De  spelers van 
een 
waterpoloploeg 

van De Rijn zwommen 
gezamenlijk en zeer relaxed zo te 
zien.  



 
Wally Hujbregts 
had het 
moeilijker 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
En gerustgesteld  dat de 
reddingsbrigade in de buur t 
was.  
 
 
 
 
 
 

 
 
De twee voorzitters: 
 
 Jan Harm Vos van 
RZC  
 
en Lia Reijnders van 
De Reddingsbrigade 
Renkum.  
 
 
 
 
2013 Zwemmen, 
Foto’s van de 
Rijntocht triatlon
  
 

 Terug Pg 2 
1 km zwemmen, 25 km mountain biken en 9 km wedloop. De witte badmutsen. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En blij met zijn warme jas.



200 deelnemers aan zwemtocht Rijn 2013    
 
14 september 2013,  De Gelderlander 
 
 
Titel 
Rijnzwemtocht 2013. Foto: DG 

 
Sjeng van Roosmalen, een van 
de RZC deelnemers. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RENKUM - Zo'n 200 zwemmers 
zijn zaterdag bij Doorwerth, 
Heelsum en Renkum de Rijn in 
gesprongen voor een zwemtocht 
stroomafwaarts. 
Ze gingen in het 18,5 graden 
warme Rijnwater op pad voor 
een afstand van 750 meter, 2,5, 
5 kilometer of een triatlon. Het is 
voor het derde 
achtereenvolgende jaar dat 
zwemclub RZC een 

Rijnzwemtocht houdt. Ook dit jaar was er meer belangstelling dan de vorige keer. 
Triatlon 
Zaterdag werd de triatlon getest door 29 vrijwilligers. RZC wil volgend jaar graag een crosstriatlon met open 
inschrijving houden. Behalve 1 kilometer zwemmen, moeten de deelnemers 25 kilometer mountainbiken en 9 
kilometer hardlopen. 
Hoewel de organisatie had aangegeven dat het niet om de tijd gingen, maakten de deelnemers er wel degelijk 
een wedstrijd van. 
 
 
 

http://www.rzcrenkum.com/Rijntocht/Historie.aspx


Waterpolo, meer uitstraling waterpoloërs RZC  

     
Meer uitstraling waterpoloers RZC  
20 03 2013 02:00 Hoog en Laag 
RENKUM - Naast een zwemafdeling heeft het Renkumse RZC ook een actieve waterpolo afdeling. Met vijf 
teams wordt er deelgenomen aan de waterpolocompetitie. Dat doen de 'Renkumers' in samenwerkingsverband 
met EZZ uit Zetten. Samen vormen zij nu de Startgemeenschap Renkumse Zwem- en polo Club / Excelsior 
Zwemmen Zetten, kortweg SG RZC/EZZ.. In die hoedanigheid spelen alle teams in de districtscompetitie. Hierin 
spelen zij tegen clubs uit Gelderland, Overijssel en Flevoland. Om de uitstraling van de teams nog meer 
gestalte te geven, werden zij afgelopen zaterdag in prachtige diepblauwe badjassen gestoken. 
„De Startgemeenschap heeft ervoor gekozen om de jeugd voorrang te geven", aldus voorzitter Jan-Harm Vos. 
„Op dit moment bestaat de Startgemeenschap uit twee herenteams, een dames en een aspiranten (jeugd) 
team. Ook houdt de Startgemeenschap zich bezig met mini polo voor de allerkleinsten." 
 
Alle teams worden getraind door enthousiaste vrijwilligers, die vanuit hun jarenlange waterpolo-ervaring en 
scholing de trainingen in Renkum en Zetten verzorgen.„Er wordt hard getraind, maar daarnaast is het vooral 
gezellig bij de Startgemeenschap", aldus Vos. „Wij zijn van mening dat gezelligheid in combinatie met een 

goede inzet voldoende 
garantie is voor resultaten 
op niveau." En dat blijkt 
ook wel, want heren 1, 
uitkomend in de 2e Klasse 
van het district, mocht twee 
seizoenen geleden de 
kampioensvlag hijsen en 
promoveerde vervolgens 
vorig seizoen en gaan nu 
voor handhaving. De 
dames hebben dit seizoen 
nog volop 
kampioenskansen en ook 
heren 2 kunnen nog voor 
een stuntje gaan zorgen. 
Zij hebben nog een 
theoretische kans om dit 
seizoen het 
kampioensfeestje nog te 
kunnen gaan vieren. 
'Thuisduels' in Zetten 
Omdat RZC (nog) geen 
zwembad heeft waar 

waterpolowedstrijden kunnen en mogen worden gespeeld, speelt het zijn 'thuisduels' in zwembad De Leygraaf 
in Zetten. „Dat blijft natuurlijk jammer", vervolgt Vos. „Hoewel het hier allemaal prima is geregeld speel je toch 
liever in je eigen bad. Ook het feit, dat de jeugd 'los' van de senioren trainen is niet ideaal. De voorbeeldfunctie 
die dat met zich meebrengt is er dan niet. Dat geldt overigens ook bij 
het zwemmen. Je bent toch de derde sport in Renkum en dan is een eigen bad geen overbodige luxe." 
De hoop van Vos en zijn zwemmers en poloers is dan ook gevestigd op de politiek. Hoewel er steeds meer 
duidelijkheid komt, moeten er nog wel de nodige stappen worden gezet. Dat wil echter niet zeggen dat RZC in 
de 'wachtstand' staat. De club groeit nog steeds. Inmiddels staat de teller al bijna op 300 leden. 
Bad jassen 
Ook het feit, dat sponsoren de club nog steeds willen en blijven ondersteunen is een onderdeel van de 
clubactiviteiten. En zo kon het gebeuren, dat Vos afgelopen weekend badjassen kon gaan uitreiken aan alle 
waterpoloteams. „Het geeft toch weer een stukje meer uitstraling aan de teams en bovendien heeft het zijn nut. 
Als je op de kant zit als wisselspeler en bij de besprekingen tussen de speelhelften in is het lekker 
warm.Daarom zijn wij de sponsoren die dit mogelijk hebben gemaakt (Hoveniersbedrijf Marskamp, Axa Nova, 
Restaurant Campman en Webplace4you, red.) dan ook meer dan erkentelijk." 



Zwembad moet weer op de kaart' 

     

10 06 2013 10:17 Hoog en Laag 
De voortrekkers in deze zijn Maarten Frazer, de nieuwbakken Locatiemanager van zwembad Aquarijn en de 
voorzitters van RZC en de Reddingsbrigade Renkum, respectievelijk Jan-Harm Vos en Lia Reijnders. 
„Voor ons allemaal is 'water' de basis", aldus Vos. „En onze gezamenlijke kracht is samenwerken. Een term die 
de laatste tijd een toverwoord is. Wij voldoen in ieder geval aan dat criterium." Daarmee verwijst de voorzitter 
van RZC met een serieuze knipoog naar de Renkumse politiek en het gesteggel rondom de definitieve 
beslissing over het project MFC3B4, 
Ook Maarten Frazer (34), de locatiemanager van Optisport, ziet niets liever clan een goed gevuld zwembad en 
clan doelt hij niet alleen op het water. „Daarom hebben we in een gebruikersoverleg het plan van een 'Open 
Dag' verder uitgewerkt. Naast de zwem 4-daagse van RZC organiseren we een disco, het wereldrecord 
watertrappelen, met aansluitend vrij zwemmen en diverse nevenactiviteiten. De deelnemers aan al deze 
activiteiten moeten wel in het bezit zijn van minimaal het A-diploma." 
Aan al die activiteiten, waarbij de organisatie hoopt, dat de Renkumse bijdrage aan het wereldrecord, dat plaats 
gaat vinden in alle zwembaden van Optisport en staat op 1231 deelnemers, toch de 100 deelnemers zal 
overstijgen. De Reddingsbrigade zal bij alle activiteiten ook de nodige bijstand verlenen. „Wij zorgen voor 
materiaal en de nodige vrijwilligers, die gaan zorgen voor de nodige hand en spandiensten", vult Reijnders aan. 
 
Meer ruimte 
Ondanks dat zij rolstoelgebonden is, is zij de stuwende kracht van alles wat met zwemmend redden („En niet 
reddend zwemmen. Je moet eerst kunnen zwemmen voorje iemand kunt redden.") te maken heeft. Ook bij de 
Reddingsbrigade staat samenwerken hoog in het vaandel. „Als wij zien, dat iemand van ons meer zwemtalent 
heeft, geven wij hem of haar het advies toch eens de vleugels wat verder uit te gaan slaan bij RZC. En 
omgekeerd gebeurt dat ook." Ondanks de prima samenwerking tussen de gebruikers, kampen aj toch allen met 
hetzelfde probleem en dat is: 'Ruimte' „Renkum zou echt gebaat zijn met een wedstrijdbad. Wij zijn ervan 
overtuigd, dat een dergelijk bad nog meer aantrekkingskracht zal hebben." 
 
 
 
 
 

Zwembad, Brainstormen over “Renkum in Beweging”    

 
Brainstormen over'Renkum in Beweging'  
01 03 2013 15:19 Hoog en Laag 
RENKUM - Het dorpsplatform Renkum-Heelsum gaat samen met de organisatoren van 'Bakkershaag Swingt' 
eind juni een sportweek organiseren. In de Renkumse dorpskern zullen onder het motto 'Renkum in beweging' 
een keur aan sportieve activiteiten gaan plaatsvinden. 
Om over het de invulling van het programma te brainstormen kwamen vertegenwoordigers van Renkumse 
sportverenigingen, zoals Bakkershaag, Redichem, RVW NUOVO, Kracht en Vriendschap en RZC, de ROEV, 
maar ook een afvaardiging van de Renkumse winkeliersvereniging, in Dorpshuis de Hucht bijeen. Samen 
met'het platform', onder voorzitterschap van Nico van den Ham, en vertegenwoordigers van Solidez ontspon 
zich een levendige discussie en werden 'de voors en tegens' afgewogen en op papier gezet. Het dorpsplatform 
is voornemens om het sportieve spektakel te gaan houden in de week van 24 Um 29 juni en neemt daarbij de 
organisatie van de activiteiten die gaan plaatsvinden op het Europaplein voor haar rekening. De zogenaamde 
finaledag, zal onder de naam 'Bakkershaag Swingt' gaan plaatsvinden op zaterdag 29 juni. op het 
tenniscomplex Bakkershaag. Vorig jaar nam de tennisvereniging het voortouw voor een dag vol sport, muziek 
en cultuur. Hierop haakte het Dorpsplatform in, om'Renkum' gedurende een aantal dagen sportief in beweging 
te krijgen. 
Samenwerking 
„We zijn blij dat we elkaar gevonden hebben en zo activiteiten kunnen organiseren, waarbij 'Renkum in 
Beweging' de leidraad is", aldus Van den Ham. „Op het Europaplein kunnen diverse sportieve activiteiten 
kunnen gaan plaatsvinden en bij Bakkershaag dan eventueel de finales, in een sfeer van muziek en cultuur. 
Ook kunnen de diverse verenigingen demonstraties en clinics geven." Hoewel er nog de nodige overleggen 
moeten gaan plaatsvinden ziet her naar uit, dat de diverse verenigingen er met elkaar uit gaan komen om 
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Optimisme over plannen 3b4 Renkum 
04 03 2013 10:57 Hoog en Laag 
RENKUM - Het Renkums College heeft een beheermodel voor het nog te realiseren Multi Functioneel Centrum 
3b4 vastgesteld, waarbij de gemeente eigenaar wordt. Dat maakte wethouder Rita Weeda onlangs bekend. Dit 



MFC moet verrijzen aan de Hogenkampseweg in Renkum. Jan Harm Vos (RZC) en Michiel Hupkes (DKOD) 
van het Platform Sport en Cultuur zijn optimistisch gestemd over de plannen. 
Het idee voor een fonkelnieuw 3b4 ligt er al jaren. Toch schiet het niet echt op, erkent ook wethouder Weeda 
tijdens de presentatie. „Daarom willen we nu echt vaart gaan maken. Bij de besluitvorming betrekken we ook 
voortdurend het Platform." Dit platform bestaat uit toekomstige gebruikers van het MFC, zoals DKOD, RZC, 
Tennisvereniging Bakkershaag, Kracht en Vriendschap, Carnavalsvereniging De Dolle Instuivers, Heelsums 
Harmonie, Muziekvereniging Eendracht, maar ook Bibliotheek Veluwezoom. 
Eigen verantwoordelijkheid 
Het nu gelanceerde model is onder te verdelen in eigenaarbeheer, program mabeheer, exploitatiebeheer en het 
dagelijks beheer. „Wij vinden het belangrijk dat er vooraf duidelijk is 
wie, wanneer en waar verantwoordelijk voor is", stelt Weeda. „Bovendien kunnen deelnemende partijen tijdens 
de ontwerpfase en het realisatieproces eigen expertise inbrengen en verantwoordelijk worden gemaakt voor 
zijn/haar rol." 
In de'oude Rijnkom' leggen Jan Harm Uos en Michiel Hupkes graag uit hoe het platform er nu tegenaan kijkt. „Ik 
vind wel dat het allemaal erg lang duurt. Dat vinden sowieso meer platformleden. We willen dat er nu spijkers 
met koppen geslagen gaan worden", stelt Michiel. „Maar tegelijkertijd zeg ik, er is goed contact met de 
gemeente over dit proces." „Inderdaad hopen we dat de raad nu gas gaat geven. Neem bijvoorbeeld mijn eigen 
zwemvereniging. AI jaren trainen en zwemmen we in omliggende plaatsen, omdat het Renkumse bad te klein 
is. Dat is op de lange termijn een ongewenste situatie", vult Jan Harm Vos aan. „Je krijgt meer kruisbestuivingen 
straks. Dat merken we zelf al. Mede door het platformoverleg, zijn verenigingen en bestuurders elkaar beter 
leren kennen en begrijpen. Daar ben ik blij mee." 
Elkaar versterken 
- Hupkes vult Vos aan: „Je kunt elkaar versterken. Stel, een kind vindt korfballen niet meer leuk, maar muziek 
maken wel. Of het kind wil liever zwemmen, dan kun je makkelijker naar elkaar doorverwijzen. Dus, samen in 
plaats van allemaal losse clubjes. Dat zie ik ook voor me straks in het nieuwe MFC." 
Het doel van het nieuwe MFC 3b4 is het creeren van een breed toegankelijke, levendige centrale 
ontmoetingsplaats voor iedereen in de gemeente Renkum en RenkumlHeelsum in het bijzonder. Een 
samenhangend aanbod van voorzieningen wordt verzorgd op gebied van sport, cultuur, educatie, welzijn en 
zorg voor nu en in de toekomst. Het beheermodel wordt in maart in de raad besproken. 
 
 

Zwembad, steeds meer twijfel over mfc        

 

De Gelderlander 30 maart 2013 
 
door Suzanne Huibers 
OOSTERBEEK – Het multifunctioneel centrum – mfc 3b4 – dat in Renkum moet komen, staat steeds meer ter 
discussie in de Renkumse politiek. Dit centrum staat gepland aan de Hogekampseweg. Naast plek voor 
zaalsporters en zwemmers moet het ook ruimte bieden aan kunst en cultuur en de bibliotheek. Dat staat haaks 
op de ideeën die 
er nu voor het centrum van Renkum  leven.  
Om het dorpshart aantrekkelijker te maken zou dáár juist een plek voor kunst en cultuur gecreëerd moeten 
worden en zou de bibliotheek aan het Europaplein moeten blijven.  
„We zouden ons nader moeten beraden op een multifunctioneel centrum in afgeslankte vorm”, zegt Charley 
Erkens van GroenLinks. Die partij wil alles wat met sport te maken heeft concentreren aan de Hogekampseweg 
en cultuur in het centrum.   
„Dat betekent dat we nog steeds voor een nieuwe sporthal en zwembad zijn”, verduidelijkt Hermine van den 
Berg van GemeenteBelangen. Zij noemt het mfc 3b4 een ‘dramaplan’ en een ‘prestigeproject’, omdat de 
gemeente Renkum in tijden van bezuinigingen geen groot pand moet willen neerzetten.  
Bovendien vindt GemeenteBelangen dat een bibliotheek in het centrum thuishoort. 
Ook D66 pleit voor een heroverweging van het plan. „Omdat de economische, financiële omstandigheden 
veranderd zijn”, legt Pieter Minderhoud uit. De Renkumse gemeenteraad heeft zich woensdagavond gebogen 
over een beheersmodel voor het centrum. De veertig betrokken verenigingen gaan samen het 
programmabeheer doen. Zij moeten samen bepalen wie waar en wanneer gebruik van maakt.  
Voor de exploitatie kijkt het gemeentebestuur van Renkum naar het regionale Sportbedrijf dat de 5G-
gemeenten opzetten (Renkum, Arnhem, Rheden, Overbetuwe en Lingewaard). Lukt dat niet dan wil Renkum 
een professionele  beheersstichting in het leven roepen.  
Gijs Beekhuizen van de PvdA verwacht dat Renkum voor die laatste optie kiest. Die stichting moet om tafel met 
een architect. D66 heeft nog veel vragen over de exploitatie. De gemeente zou teveel risico lopen.  
Volgens GemeenteBelangen zijn er nog veel losse eindjes. John Bartels van het CDA zegt dat „een aantal 
zaken nog onvoldoende uitgekristalliseerd is. In juni praten we over het wel of niet doorgaan met het 
mfc en in welke vorm.” 
 

 
 



Zwembad, exploitatie van mfc toch sluitend     

 

De Gelderlander 30 november 2013 
 
RENKUM – Het platform MFC 3b4 heeft de afgelopen weken intensief overlegd met de gemeente Renkum en 
zijn adviseurs en denkt dat de exploitatie van het multifunctionele centrum (mfc) dat aan de Hogenkampseweg 
in Renkum moet komen, toch sluitend kan worden. Het gemeentebestuur van Renkum heeft dat gisteren in een 
brief aan de  raadsleden laten weten. 
In september wilden burgemeester en wethouders nog een streep zetten door het plan voor een 
multifunctioneel centrum in Renkum, omdat het te duur zou worden. Er zou jaarlijks een exploitatietekort van 
80.000 euro ontstaan. Dat was een harde klap voor de verenigingen die zaten te wachten op het centrum dat 
voorziet in een sporthal, culturele ruimten, plek voor de bibliotheek en een 25-meterzwembad. Er wordt al vele 
jaren gesproken over nieuwbouw en dit jaar zou eindelijk 
het definitieve voorstel komen.  
De clubs, verenigd in het platform, hebben toen direct gezegd met een alternatief plan te komen waarvan de 
exploitatie 
wel sluitend zou zijn. In opdracht van de gemeenteraad zijn burgemeester en wethouders van Renkum met het 
platform op zoek gegaan naar oplossingen. In het alternatieve plan is de bezettingsgraad van het nieuwe 
centrum groter dan in dat van de gemeente. Renkum gaat uit van de huidige bezettingsgraad in de oude 
sporthal De Rijnkom, maar de verwachting is dat het nieuwe centrum meer mensen aantrekt. Bovendien heeft 
de gemeente geen rekening gehouden met de beschikbare subsidies. De verwachting is dat vrijwilligers kunnen 
worden ingezet voor het beheer van het centrum. Maar de aansturing van die vrijwilligers moet wel door een 
professional gebeuren. Ook de horeca kan in eigen beheer worden gedaan.  
B en W vergaderen dinsdag 9 december over mfc 3b4. 
 
 
 
 
 
 



Evenementen, RZC oliebollen      

 
RZC oliebollen 
04-12-2013 10:29 Hoog en Laag 
RENKUM - Halverwege november zijn alle blikken en bakken, die nodig zijn voor het bakken van de oliebollen, 
onder het stof vandaan gehaald en opgepoetst. 

 
 
 Op de foto: De oliebollen van 
RZC waren ook tijdens de vorige 
jaarwisseling populair. 
 
Het RZC oliebollenteam draait 
op zaterdag 7 december voor de 
eerste keer warm in de 
Dorpsstraat in Renkum, voorbij 
slager van de Bovenkamp. 
Vervolgens staat RZC elke 
zaterdag in december klaar (7, 
14, 21 en 28 december) om 
oliebollen te bakken. Ook op 30 
en 31 december 
staat RZC, nu voor de tiende 
keer op rij, in de Dorpsstraat in 
Renkum voor bij slagerij van de 
Bovenkamp, oliebollen te 
bakken.  
 
 

 
Er zijn voldoende grondstoffen ingekocht, echter om er zeker van te zijn om het nieuwe jaar bruisend te starten 
met RZC oliebollen adviseert RZC-wwoordvoerder Jan Harm Vos om op tijd een zak oliebollen te kopen, want 
op is op. 
 
 
Nog wat extra informatie uit de historie. 
 
RZC bakte al lang oliebollen. Begonnen werd rond 1968 op verschillende adressen in Renkum.  
 
1968 Bij vele enthousiaste RZCérs thuis. De oliebollen moesten worden besteld en er waren rondzendlijsten 
voor de bezorging. De oliebollen waren niet altijd even lekker, maar de vereniging werd gesteund. 
1980 In de schuur van Jan Thinsen. Ook toen waren er nog bezorglijsten.  
1990 In het clubhuis zelf. Later werd in een tent aan het clubhuis gebakken. In de nacht werd doorgewerkt. 
2003 Jan Harm Vos begon met het bakken in de dorpsstraat zelf. Geen rondbrengservice meer en constante 
perfecte kwaliteit. 
2012 Werd eerst nog gebruik gemaakt van de stroom van Slagerij van de Bovenkamp, maar de stoppen 
sloegen te vaak door. Dus er werd een generator gehuurd. 
2014 Een extra bak wagen werd erbij gehaald.  
 
  



2012 

Rijntocht RZC: Stralend en idyllisch   

 

08 09 2012 19:18 Hoog en Laag 
 
 
RENKUM - De Rijntocht, alweer voor het tweede jaar georganiseerd door zwem- en polovereniging RZC, is 
weer een fantastisch, spectaculair en stralend evenement geworden. Ruim 120 zwemsters en zwemmers 
sprongen zaterdagmorgen vanaf de rijnaak de Compaen uit Arnhem in de Rijn om terug te gaan zwemmen naar 
de veerstoep, nabij papierfabriek Norske Skog, in Renkum. Het werd een tocht waar jong en oud nog lang over 
zal napraten. Onder een strak blauwe lucht en een watertemperatuur van 20,4 graden werd het een idyllisch 
zwemfestijn. 
In de Renkumse haven ging het hele gezelschap vol goede moed aan boord van de grote rijnaak, om koers te 
zetten richting de sluizen van Driel, waar de echte 'zwem die hards' van boord gingen voor de 5 kilometerrace. 
Begeleid, door bootjes van de reddingsbrigade, Rijkswaterstaat en een heuse persboot, bestuurd door schipper 
Joop, etaleerden de zwemmers al direct de diverse zwemstijlen. De triatleten, de ervaren open water 
zwemmers en de monovin zwemmers gingen er borstcrawlend als een speer vandoor, gevolgd door zwemmers 
en zwemsters die hun kilometers meer relaxed zwommen en af en toe eens rustig om zich heen keken, 
wisselden van schoolslag naar rugslag en ook nog eens af en toe met elkaar praatten.. 
Voorzitter Vos op 'S38' 
Ondertussen voer de rijnaak, met de deelnemers aan de 2,5 kilometer race door naar de 'Heterense brug' waar 
de grootste roep van boord sprong. Velen werden toch verrast door de watertemperatuur. Menigeen was ervan 
uitgegaan dat de koperen ploert zijn werk beter had gedaan en dat ook het water van zijn zonnestralen wat was 
opgeknapt. 
Maar eenmaal 'door' werd het voor de meesten toch ook een ware zegetocht. Want niet alleen bij de Renkumse 
verstoep stonden supporters en belangstellenden, maar ook de kribben langs de route waren bemenst en ook 
van daaruit klonken de aanmoedigingen en klikten de camera's. 
De deelnemers kwamen deze editie vanuit het hele land. Natuurlijk hadden de vele positieve reacties na de 
tocht van vorig hun uitwerking niet gemist, maar ook het radio optreden van voorzitter Jan Harm Vos op Radio 
538 had zijn uitwerking niet gemist. „Ik was ruim vier minuten op de radio en kon heerlijk uitweiden over de 
tocht, Vervolgens werd de site van RZC zeker 300 keer bezocht en dat heeft er zeker toe bijgedragen dat de 
deelnemers van heinde en verre hier aan de start verschenen." 
Rode besjes 
Zo ook bijvoorbeeld Evelien van Wiggen. Zij was vanuit Culemborg afgereisd naar Renkum. Zij was enthousiast 
gemaakt door zwemvrienden die de tocht vorig jaar ook al hadden gezwommen. Stralend en zonder een 
spoortje van vermoeidheid, kwam zij na 5 kilometer zwemmen uit het water. „Het was fantastisch. Echt een 
supertocht. Ik heb echt genoten. Van het weer en van de natuur. Ik heb prachtige struiken met rode besjes 
gezien en bovenal heerlijk gezwommen." 
Dergelijke reacties voerden de boventoon. Natuurlijk was het voor velen een behoorlijke inspanning en waren 
ze blij de finish te hebben gehaald, maar'het genieten' overheerste de commentaren. Ook bij de deelnemers 
aan de kortste afstand, de 750 meter. Zij gingen ter hoogte van de Noordberg te water. Die 'lichting' werd 
merendeel gevormd door de jeugd. 
Ook'de sporters' hadden genoten. De Renkumse triatleten Nicole Voet en Joost Christiaans zwommen samen 
de 5 kilometer. Christiaans deed nog even wat open water ervaring op ter voorbereiding op de triatlon op 
Ameland waar hij aanstaand weekend aan gaat deelnemen. Voef, die vanwege een hardnekkige scheenbeen 
blessure de triatlons aan zich voorbij moet 
laten gaan, maar wel mag fietsen en zwemmen, was blij weer te kunnen sporten. „Het is jammer dat die 
blessure mij van het echte werk weerhoud. Maar gelukkig kan en mag ik nog wel fietsen (Voet werd vorige 
week nog Nederlands kampioene tijdrijden, red,) en zwemmen. Dan is een dergelijke tocht weer erg leuk en kan 
ik mijn energie toch nog kwijt." 
Een blijvertje 
Zo had iedereen zijn of haar verhaal. Stoer, tevreden, vermoeid, volgend jaar weer. Gedrag en kreten die op het 
zonovergoten grasveld de boventoon voerden. Velen met een grote zak frites binnen handbereik, want 
zwemmen maakt hogerig. Gelukig had de organisatie ook daaraan gedacht. 
Rond 13.30 uur klommen de laatste zwemmers uit het water en konden de organisatoren terugkijken op een 
geslaagd evenement. Een evenement dat als het aan de deelnemers en aan voorzitter Vos ligt een blijvertje zal 
zijn. „Goed voor ons als vereniging, goed voor de zwemsport en zeker goed voor de uitstraling van Renkum. Ja, 
wat mij betreft volgend jaar zeker weer." 
En zo dachten velen erover en daarmee lijkt een traditie uit de vijftiger-zestiger jaren weer te zijn herboren. 
 
 

Rijntocht nu ook voor niet-wedstrijdzwemmers         

     



02 09 2012 15:00 Hoog en Laag 
RENKUM - Net als vorig jaar houdt zwemvereniging RZC op de tweede zaterdag van september een 
zwemtocht over de Rijn. 
Dit jaar komen niet alleen de wedstrijdzwemmers aan hun trekken, ook voor de recreatieve zwemmers is er nu 
een mogelijkheid om op een veilige manier op de Rijn te zwemmen. Naast de 5000 en de 2500 meter biedt 
RZC zaterdag 8 september ook de mogelijkheid om 750 meter te zwemmen. Olaf Brouwer van het organ 
isatiecomite van RZC: „Het is een prachtig ervaring om onderaan de Noordberg te zwemmen, uitzicht op de 
uiterwaarden te hebben, de Parenco in zicht te hebben en op aan de finish natuurlijk het publiek. Vorig jaar 
hadden we alleen een tocht van 2500 meter maar dat is voor veel recreatieve zwemmers misschien net wat 
veel. 750 meter is voor mensen met enige zwemtechniek en een goede basisconditie goed te doen." 
Rijnaak 
Werden vorig jaar de zwemmers nog met een busje naar de startlocatie weggebracht, dit jaar heeft RZC een 
wel erg leuke manier gevonden om de zwemmers weg te brengen. Een grote Rijnaak, de Compaen uit Arnhem, 
komt alle zwemmers ophalen in de haven van Parenco. Vandaar uit vaart het schip naar de stuw bij Driel. Daar 
gaan de zwemmers van boord die de 5000 meter terug naar Renkum willen zwemmen. Onder de brug van de 
A50 volgen de 2500 meter-zwemmers. Ter hoogte van de Noordbeek tenslotte gaat de laatst groep zwemmers 
het water in voorde 750 meter-tocht. De finish voor alle zwemmers is het grasveld naast Parenco, bij de oude 
veerstoep. 
Veiligheid 
Geert van Duinhoven: „Uiteraard laten we de zwemmers niet zomaar zwemmen in de rivier. We hebben van 
Rijkswaterstaat en de gemeente daarvoor vergunningen gekregen op voorwaarde dat we ons aan strenge 
veiligheidsmaatregelen houden. Dat betekent onder andere dat we samen met de Reddingsbrigade Renkum 
reddingsboten hebben geregeld die van begin tot het eind met de zwemmers mee varen. Ook de overige 
scheepvaart op de rivier is op de hoogte van de tocht en past het vaargedrag aan. Want alleen clan is het veilig 
om op de Rijn te zwemmen. Sterker nog, het is normaal gesproken verboden om daar te 
zwemmen. 
Er hebben zich al veel mensen aangemeld. Er zijn recreatieve zwemmers, wedstrijdzwemmers (top-)triatleten 
en zelfs een monovinzwemmer. Sommige zullen een wetsuit aan hebben, andere niet. De organisatie vindt dat 
iedereen de mogelijkheid moet hebben om op een eigen manier mee te doen aan de tocht. ledereen die graag 
mee wil zwemmen op 8 september kan zich nog opgeven via de site van RZC: www.rzcrenkum.com Zij krijgen 
vervolgens alle informatie over veiligheid precieze starttijden en dergelijke. Het maximum aantal deelnemers is 
beperkt. Deelname is op basis van volgorde van inschrijven. 
Publiek dat de zwemmers wil aanmoedigen, kan het beste tussen de Noordberg en het grasveld bij Parenco 
(veerstoep) ergens een van de vele strandje en kribben opzoeken. 
  

http://www.rzcrenkum.com/


Waterpolo, Vahalis kan RZC/EZZ niet aan         
          
14 mei 2012,  De Gelderlander 
 
Beschrijving 
Foto: William Hoogteyling 

 
Beschrijving 
Foto: William Hoogteyling 
TIEL - De waterpoloërs van TZC Vahalis uit Tiel verloren de laatste competitiewedstrijd in de derde klasse van 
het district 2 in Zetten met 9-5 van RZC/EZZ. De Tielse ploeg kon compleet aantreden tegen de nummer twee 
van de ranglijst. 
In de eerste periode ging het lang gelijk op, totdat Bert Stronks vlak voor tijd een strafworp veroorzaakte, die 
door Mark Rooijakkers werd benut.  
 
In de tweede periode bracht Youri Kiesenberg de stand snel in evenwicht, 1-1. Hierna werd er door beide 
ploegen op de aanval gespeeld en ook veel gescoord. Het werd 4-3 voor de thuisploeg die in de derde periode 
eerst uitliep naar 5-3 voordat TZC Vahalis tweemaal een man meer situatie goed uitspeelde: 5-5.  
 
In de vierde periode had de Tielse verdediging geen antwoord meer op het fysieke en snelle spel van RZC/EZZ. 
Het waren Arjan Marsman (3) en Roy Franssen die TZC Vahalis de das om deden: 9-5.  
 
Door deze nederlaag is TZC Vahalis op de zevende plaats geëindigd in de derde klasse. De periodestanden in 
Zetten waren: 1-0, 4-3, 5-5 en 9-5. De Tielse doelpunten kwamen van: Youri Kiesenberg (2), Kick Verhoeff, 
Johan Tijssen en Niels Heuven 
 
  

Evenementen,  Leden RZC bakken oliebollen      

 
Leden RZC bakken oliebollen 28 12 2012 12:20 Hoog en Laag 
RENKUM - Begin december zijn alle blikken en bakken, die nodig zijn voor het bakken van de oliebollen, onder 
het stof vandaan gehaald en opgepoetst. Zondag 9 december draaide het RZC oliebollen team proef op de 
kerstmarkt in Renkum. Winterse temperaturen en de heerlijke geur van de echte RZC-oliebol zorgde ervoor dat 
de kraam snel werd gevonden door de bezoekers van de kerstmarkt. 
Ook op zaterdag 29 en 31 december staat RZC, nu voor de tiende keer op rij, in de Dorpsstraat in Renkum voor 
bij slagerij van de Bovenkamp, oliebollen te bakken. Grondstoffen zijn er voldoende ingekocht, echter om er 
zeker van te zijn om het nieuwe jaar bruisend te starten met een RZC-oliebollen adviseert Jan Harm Vos om op 
tijd een zak oliebollen te kopen, want op is op! 
 
 
Drukke kerstmarkt in Renkum 10 12 2012 11:00 Hoog en Laag 
RENKUM - De Dorpsstraat in Renkum zag er zondagmiddag tijdens de kerstmarkt sfeervol en vooral druk uit. 
Er stonden niet alleen veel kramen opgesteld, heel wat winkels waren ook tussen 12.00 en 17.00 open. 
Het aanbod van de kerstmarkt was daardoor zeer divers. Op het Dorpsplein, naast Mieters Eten & Drinken, 
konden kinderen zich uitleven op een heuse schaatsbaan. Er was een kraam met poffertjes en voor de deur van 
Slagerij van de Bovenkamp gingen de oliebollen van de Renkumse Zwem- en Poloclub RZC als zoete broodjes 
over de toonbank. Daarnaast konden bezoekers van de kerstmarkt bij de kramen kerstinspiratie opdoen of 
leuke winterspullen kopen. Dweilorkest Decibel uit Ede zorgde voor de vrolijke noot. 
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2011  

Rijntocht jubileum RZC bestaat 80 jaar   

 

 
Diploma’s werden uitgereikt. 
De zwemmers werden met een busje naar de startlocatie gebracht. Vroeger van 1933 tot 1960 ging dat met een 
grote Rijnaak. 



2009 

 RZC voert actie voor zwembad     

 
13 april 2009,  De Gelderlander 

 
Fotograaf 
DG 
RENKUM - Het bestuur van de Renkumse zwemclub RZC roept de leden op de komende weken massaal in de 
clubkleuren oranje en blauw gehuld aanwezig te zijn bij enkele raadsbijeenkomsten. De zwemmers willen daar 
hun zorg laten blijken over bezuinigingsplannen van het Renkumse college van burgemeester en wethouders. 
Een van de ideeën is om te beknibbelen op de geplande nieuwbouw van sportvoorzieningen in de omgeving 
van het zwembad Aquarijn aan de Hogekampseweg.  
 
RZC moet het momenteel doen zonder 25-meterbad en is al jaren bezig om zo'n voorziening wel in Renkum te 
krijgen. In de huidige plannen is nieuwbouw van een zwembad wel opgenomen.  
 
Voorzitter Jan Harm Vos van RZC spreekt in tijdens de vergadering, morgenavond in het gemeentehuis, waar 
de bezuinigingen op de agenda staan. Hij lobbyt tevens bij de raadsfracties om van de ingreep op het zwembad 
af te zien. 
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2008  

25 medailles voor RZC bij Gelders Kampioenschap        
      

 
30 mei 2008,  De Gelderlander 
 

 
RENKUM - RZC Renkum kijkt terug op een goed Gelders Kampioenschap en gaat met vertrouwen de 
Nederlandse Kampioenschappen in de maand juni tegemoet. 
Tijdens de Gelderse Kampioenschappen zwemmen die in de weekenden van 17 -18 mei en 24-25 mei in 
Nijmegen zijn gehouden heeft RZC Renkum maar liefst 25 medailles bij elkaar gezwommen. Goud was er voor 
Pascal Timmermans op de 100 meter rugslag, Tom Brouwers op de 100 meter vlinderslag en de estafette 
teams 4x 100 meter vrije slag junioren(Jochem Benthem, Puck Smit, Tom Brouwers en Pascal Timmermans) 
en senioren (Roy Awater, Pascal Timmermans, Kevin van Susteren en Raynor Wolf).  
Het team van de senioren voldeed met deze tijd tevens aan de limiet om te mogen starten op de Nederlandse 
Kampioenschappen.  
Zilveren medailles waren er voor Tom Brouwers 4x, Pascal Timmermans 3x, Roy Awater 3x en John van 
Susteren 1x. De bronzen medailles werden gewonnen door Mark Huistra 1x Pascal Timmermans 1x, Puck Smit 
1x, Tom Brouwers 1x, Raynor Wolf 2x en Roy Awater 3x tevens was er een bronzen medaille voor het estafette 
team van de junioren op de 4x 100 meter wisselslag.  
Tijdens dit toernooi is er nog een aantal limieten gezwommen voor de Nederlandse Junioren 
Kampioenschappen. Stefan Timmermans, Sanne Rodenburg en Jochem Benthem deden dit op de 100 meter 
vrije slag terwijl Puck Smit een limiet zwom op de 200 meter vrije slag.  
 
 

2008 Zwemmen, RZC-delegatie voor NJK dijt uit naar zes   

 

 
RENKUM - Sanne Rodenburg en Stefan Timmermans van RZC uit Renkum hebben zich op de 50m vrije slag 
gekwalificeerd voor de NJK half juni in Drachten. 
Rodenburg dook met 28.64 sec. onder de limiet van 29.00 en Timmermans zwom met 26.97 onder de limiet van 
27.20. Pascal Timmermans, Tom Brouwers, Puck Smit en Jochem Benthem plaatsten zich namens RZC al voor 
de NJK. 
  



 
 

RZC kijkt verder dan 'Gelderse'    

 
05 januari 2008,  De Gelderlander 
 

 
05 jan 2008, 03:07 - RENKUM - De Renkumse zwemclub RZC neemt met een tienkoppige selectie deel aan het 
Gelders winterkampioenschap zwemmen, dit weekeinde in Doetinchem. 
Trainer Egwin Janssen hoopt dat meer pupillen zich kwalificeren voor de nationale titelstrijd, later deze maand 
in Terneuzen. "We zijn in de breedte nog nooit zo groot geweest", weet Janssen. "Voor de NJK hebben we 
sowieso al twee medaillekandidaten, met wie we hopen te scoren."  
 
De Renkumer smacht nu naar een nieuw 25 meterbad in Renkum. "Wij hebben onze wensen doorgegeven. 
Acht banen, startblokken en een perron waar we een tribune kunnen neerzetten, want we willen graag een 
nationaal kampioenschap organiseren. Daar hebben we de organisatie voor", aldus Janssen, die hoopt dat de 
uitbater van het zwembad, Opti Sport, een duwtje in de rug kan geven. "Daar heb ik veel vertrouwen in." 
 
 
 
 
 

RZC lonkt naar medailles op NJK       

 
25 januari 2008,  De Gelderlander 
 

 
25 jan 2008, 10:44 - RENKUM - RZC hoopt op het driedaagse NJK zwemmen in Terneuzen medailles te 
scoren. 
Trainer Egwin Janssen is vol goede moed. "Het belanrijkste is dat ze zichzelf verbeteren, dan is er kans", 
vermoedt de Renkumse zwemtrainer. De medaillekandidaten Pascal Timmermans en Tom Brouwers starten 
vandaag. Puck Smit en Jochem Bentum in het weekeinde 
 

RZC zwemt top op NK        
 
02 oktober 2008,  De Gelderlander 
 

 
RENKUM - Op het traditionele openingsweekeinde van het zwemseizoen, de NK estafette, heeft de equipe van 
RZC zich formidabel gepresenteerd. 
De mannenploeg van de Renkumse zwemvereniging, die zo snakt naar een 25-meterbad, tikte in Eindhoven op 
het spetterende sluitstuk, de 10x100 meter vrije slag, met een tijd van 9.27,07 aan als twaalfde ploeg van 
Nederland. In Gelderland hoeft RZC alleen DWK uit Barneveld voorrang te verlenen. 
 
Individueel sprong Roy Awater eruit met zijn 1.00,10 op de 100m rugslag (een pr). Hij nadert grens van 1.00,00.  
 
De estafette-ploeg bij de junioren was ook op dreef. Met een tijd van 3.57,99 werd de limiet voor het NK 
junioren 4x100m vrij (3.59,40) in januari, ruimschoots gezwommen. RZC zwom met een negende plaats de 
nationale top 10 binnen. 
 

Waterpolo RZC beëindigt competitie in C-klasse als zesde       
           

14 maart 2008,  De Gelderlander 
 

 
ARNHEM - De zwemploeg van RZC is in de landelijke C-competitie op de zesde plaats geëindigd. Het 
Westervoortse ZVW'74 werd elfde, ESCA sloot af op de 26ste plaats. 
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Het Renkumse RZC, dat vorig seizoen nog een klasse hoger uitkwam, nam het in de vierde en laatste 
ontmoeting in Nieuwegein op tegen gastheer Aquarijn en GZC Donk uit Gouda. RZC won 16 van de 27 
afstanden. 
 
Bij de mannen pakte Raynor Wolf zowel de 100 meter rugslag (1.03,48) als de 50 vrij (24,44). Roy Awater bij de 
jeugd, Pascal Timmermans bij de junioren en Mark Huistra bij de minioren waren eveneens twee keer 
succesvol. Bij de vrouwen zegevierde Mariëlle Janssen op de 50 vrij (27,99) en de 100 rug (1.12,84). Susanne 
Bos was de snelste op de 100 vrij in 1.04,86.  
 
De andere individuele zeges kwamen van de junioren Sanne Rodenburg, Stefan Timmermans en Tom 
Brouwers. RZC toonde zich tevens de beste op de estafettes bij de mannen (4x200 vrij) en de jongens (4x50 
vrij). 
 
ZVW'74 eindigde in de eindstand van de C-competitie twee plaatsen lager dan vorig jaar. ESCA verloor een 
plekje. De Arnhemse ploeg streed in Groenlo tegen Octopus uit Heerde en thuisclub GZV Marveld.  
 
Bij ESCA vierde Nynke van der Steur haar terugkeer na een knie-operatie met een zege op de 100 meter 
rugslag (1.13,36). Ze werd bovendien tweede op de 200 vlinder en derde op de 50 vrij. Die afstand werd 
gewonnen door haar clubgenote Femke Bielleman in 28,67.  
 
Bij de mannen won Tom Driessen liefst drie afstanden; de 100 rug (1.04,98), de 200 wissel (2.25,16) en de 50 
vrij (26,36).  
 
Bij de jeugd was Loes van Ooijen goed voor twee afstandszeges. Zij zwom op de 200 school en de 100 rug 
bovendien de limiet voor de Gelderse kampioenschappen. Dat deden bij de vrouwen ook Nynke van der Steur 
en Linda Kolkman op de 200 vlinder, en bij de minioren Jeroen de Graaf op de 100 vrij. De estafetteploeg (Tom 
Driessen, Sander de Vrught, Romario Schenker en Marten Jan Verbeek) kwalificeerde zich op de 4x200 vrij 
voor die titelstrijd (8.39,67). 
 



Waterpolo, RZC/EZZ komt net tekort tegen Hydrofiel  

  
07 april 2008,  De Gelderlander 
 

 
Fotograaf 
DG 
ZETTEN - De waterpoloërs van RZC/EZZ, eerste districtsklasse, verloren zaterdag thuis met 6-8 (0-3, 2-0, 2-2, 
2-3) van Hydrofiel. 
De fusieploeg uit Zetten en Renkum kon de Nijmeegse promovendus het grootste deel van het duel goed 
bijbenen, maar liet de bezoekers op het eind weglopen. Hans Balkema (3), Arjan Marsman (2) en Gert-Jan 
Lukassen scoorden. 
 

Waterpolo, EZZ/RZC profiteert van fileprobleem Flevo    

 
03 april 2008,  De Gelderlander 

 
Fotograaf 
DG 
ZETTEN - De waterpoloërs van EZZ/RZC wonnen de thuiswedstrijd tegen Flevo 2 uit Nijkerk met 11-2 (5-0, 2-0, 
1-1, 3-1). De fusieploeg uit Zetten en Renkum speelde, ondanks een kwartiertje wachten, twee periodes met 
een man meer doordat een deel van de ploeg van Flevo in de file was blijven staan. 
Alex Gerritsen was topscorer met vier doelpunten 
 
 

De Meer redt het niet tegen koploper RZC/EZZ      
 
03 maart 2008,  De Gelderlander 
 

 
Beschrijving 
archieffoto Raphaël Drent 
03 mrt 2008, 04:05 - De waterpolosters van De Meer uit Culemborg zijn er gisteren niet in geslaagd om 
koploper SG RZC/EZZ een nederlaag toe te brengen. 
In zwembad De Meer in Culemborg moesten de Culemborgse vrouwen de overwinning met 4-9 aan de 
fusieclub uit Zetten laten. Het jonge Culemborgse team debuteert naar behoren in de vierde klasse District 2, 
waarin het na vier zeges de zevende plaats wordt ingenomen. 
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 Zwembad, Nieuw plan sport Renkum      
 
06 november 2008,  De Gelderlander 
 

 
RENKUM - Er ligt een nieuw plan voor het samenvoegen van sportvoorzieningen in het Rijnkom-gebied in 
Renkum. 
De gemeente Renkum heeft twee varianten uitgewerkt met als belangrijkste verschil een geheel of gedeeltelijk 
nieuw zwembad. 
In de eerste optie komt er een nieuw 25-meterbad en wordt het recreatiebad van Aquarijn opgeknapt. De 
tweede variant gaat uit van een geheel nieuw zwembad. Hoeveel de plannen kosten, is nog gissen. In de 
schetsplannen is plaats voor een groot aantal voorzieningen, waarvan een deel nu ook al in het gebied 
aanwezig is: 
De tennishal blijft staan. 
De sporthal krijgt nieuwbouw. Verder komt er een gymzaal bij, waardoor waarschijnlijk de zaal aan de Bram 
Streeflandweg verdwijnt. 
Het grootste deel van het tennispark van Bakkershaag blijft op z'n plek. Twee van de zeven banen worden 
verplaatst en komen ten noorden van het huidige park te liggen. Het clubhuis van de tennisclub verhuist naar de 
oostzijde van het park. 
Korfbalclub DKOD krijgt een kunstgrasveld op de plek waar nu het clubhuis en twee tennisbanen zijn van 
Bakkershaag. 
Het cultureel centrum wordt gerenovereerd (variant 1) of herbouwd op de plek van het huidige zwembad 
(variant 2). Er komt ruimte bij voor kinderopvang. 
Centraal in het plan is ruimte ingetekend voor een clubhuis voor verschillende verenigingen, waaronder 
korfbalclub DKOD en zwemclub RZC. 
Opvallend is dat op beide tekeningen drie basisscholen prijken. Zij zouden moeten verhuizen vanaf de Bram 
Streeflandweg. Woningbouw op die locatie zou de vernieuwing van de sportvoorzieningen voor een belangrijk 
deel kunnen betalen. 
De gemeente is nog in gesprek met de clubs. Renkum onderzoekt ook of bedrijven kunnen meedoen om de 
kosten te drukken.  
De gemeenteraad heeft het college van burgemeester en wethouders eerder opdracht gegeven in januari een 
plan te presenteren voor het Rijnkom-gebied. Een eerder plan om de sportvoorzieningen te verhuizen naar 
sportpark Wilhelmina in Heelsum, is door de politiek afgeschoten. 
 

Zwembad, Onderzoek naar geheel nieuw zwembad Renkum 

 
8 feb 2008,  De Gelderlander       

 
28 feb 2008, 03:14 - RENKUM - De gemeente Renkum gaat bekijken of er een geheel nieuw zwembad op de 
plek van het verouderde zwembad Aquarijn in Renkum kan komen. Dat is gisteravond besloten in een lange 
raadsvergadering. 
 
Bij het ter perse gaan van deze krant waren in elk geval PvdA, VVD, GroenLinks en eenmansfractie Hageman 
voorstander van het bekijken van een geheel nieuw bad. Een andere mogelijkheid was het renoveren van het 
huidige 20-meterbad en de nieuwbouw van een 25-meterwedstrijdbad. 
 
Eerder op de avond was door voorzitter Jan Harm Vos van zwem- en waterpoloclub RZC warm gepleit voor 
gehele nieuwbouw. De club moet met het te korte zwembad en het gebrek aan uren uitwijken naar de regio om 
alle zwemmers te kunnen laten trainen. 
 
Het besluit om onderzoek te doen naar een geheel nieuw zwembad viel in de discussie over het al dan niet 
verplaatsen van de Renkumse sportvoorzieningen in en rondom sporthal De Rijnkom naar het Heelsumse 
Wilhelmina Sportpark. Zoals verwacht werd deze verplaatsing door een grote meerderheid van de 
gemeenteraad verworpen. Alleen de eenmansfractie GemeenteBelangen was voorstander. Dat de stemming zo 
zou uitpakken was twee weken geleden duidelijk geworden in een commissie. Nu moet er op de huidige plek 
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aan de Hogenkampseweg in Renkum een nieuwe sporthal komen en mogelijk twee kunstgraskorfbalvelden. 
Ook zouden er mogelijk een nieuwe tennishal en een cultureel centrum (nu in De Rijnkom) moeten komen, 
wellicht op een andere plek. 
 

2007 
  
Zwemmen: Trainer Egwin Janssen van RZC is blij met ‘NK van de aansluiting’     
 
31 januari 2007,  De Gelderlander 
 

 
Woensdag, 31 januari 2007 - RENKUM - Trainer Egwin Janssen van RZC is apetrots op de bronzen medaille 
die zijn pupil Pascal Timmermans dit weekeinde veroverde op de NK zwemmen. 
Janssen sprak van een kleine doorbraak, op weg naar een nieuwe uitdaging. „Een nieuwe lichting na de 
periode Hans Salemink (voormalig toptrainer RZC, red.). Dit is de nieuwe toekomst van het zwemmen bij RZC“, 
reageerde de Renkumse zwemtrainer verheugd. 
 
„We zijn begonnen met deelnemen, leuk meedoen. Afgelopen jaar zijn we met Roy Awater en Pascal 
Timmermans de top tien in gezwommen. De volgende stap is dat we nu richting de medailles gaan. Pascal 
Timmermans is de eerste die het is gelukt.“ 
 
Timmermans, uit Westervoort, veroverde zijn bronzen plak op de 100 meter rugslag. „Hij was onze belangrijkste 
kandidaat voor een medaille en zwom niet eens zijn beste tijd. Al had hij daarmee ook geen goud gewonnen. 
Pascal heeft pech dat er juist op dit onderdeel twee toppers voor hem zitten.“ 
 
Janssen moest in Emmen wel even naar de scheidsrechter om zich te verzekeren van de medaille. 
Timmermans finishte als derde, maar miste de elektronische plaat, waardoor hij niet de derde tijd klokte. En de 
handmatige tijd bracht hem niet eens op het podium. „Ik zag gelijk dat hij derde was, gelukkig de scheidsrechter 
ook, maar je schrikt wel even. De elektronische plaat hangt maar 50 centimeter onder water, als je 70 
centimeter onder water aantikt, word je niet geregistreerd.“ 
 
Janssen mikt al weer op een nieuwe stap. Na brons moet er meer eremetaal komen en van een andere kleur. 
„We gaan onderwateropnames analyseren en daarmee aan het werk. Daarnaast gaan we meer krachttraining 
doen. Dat scheelt ook kosten, de badhuur is 100 euro, daarvoor kan ik vier keer de zaal in voor 25 euro. Al blijft 
zwemmen natuurlijk het belangrijkste, dat is niet na te bootsen. Droogzwemmen is onzin, dat bestaat niet.“ 
 
Janssen was tevreden met de oogst en zag het andere grote talent Roy Awater veelvuldig een top tienplek 
veroveren. „Het is net even anders; zwemmen voor een plaats in de top tien of een medaille. Dan komen de 
schijnwerpers, het publiek en de spanning erbij. Roy zit er dichtbij. Hij is veelvuldig Gelders kampioen, nu moet 
hij de volgende stap maken“, stelt Janssen, die met zijn club RZC ook verder denkt. „We waren met vijf 
zwemmers op het NK, dat moeten er volgende keer zes zijn. We zijn begonnen met talentvolle zwemmers. In 
Gelderland wordt hard gezwommen, als je daar mee gaat doen, weet je dat je wat hebt. Een medaille op het NK 
zie ik als volgende stap. Dit is voor mij het NK van de aansluiting.“ 
 
 
 
 
 

Flinke medailleoogst ESCA, RZC en ZVW’74         
       
 

 
Woensdag, 10 januari 2007 - DOETINCHEM - De zwemploegen van ESCA, RZC en ZVW’74 hebben zich goed 
laten zien bij de Gelderse Winterkampioenschappen (GWK) in Doetinchem. 
ZVW’74 uit Westervoort was met zeventien medailles het meest succesvol van de drie. Het Renkumse RZC 
behaalde dertien plakken en ESCA uit Arnhem tien. DWK uit Barneveld toonde zich met 62 medailles weer 
veruit de sterkste ploeg. 
 
Voor ESCA waren Nynke van der Steur (14) en Linda Kolkman (13) de uitblinkers. Beide zwemsters veroverden 
vier medailles, waarvan een gouden. Van der Steur was de snelste op de 100 meter vrije slag en Kolkman won 
goud op de 100 vlinder. De andere medaillewinnaars voor ESCA waren Jeroen de Graaf (10) en Loes van 
Ooijen (14). 



 
Bij RZC kwamen de medailles allemaal van de jongens. Roy Awater (15) pakte goud op de 100 rug en 200 
wissel, Raynor Wolf (17) won eveneens de 200 wissel en Tom Brouwers (12) was de snelste op de 100 vrij. 
Awater won in totaal vier medailles, Wolf vijf, Brouwers en Pascal Timmermans (14) twee.  
 
ZVW’74 was zoals verwacht vooral succesvol met de zogenoemde Speedo-ploeg (9-12 jarigen), die veertien 
plakken binnensleepte. Sem van Lith (11) was met vijf keer zilver de grootste verzamelaar. Zijn broer Sebas van 
Lith (16) won het goud op de 100 meter schoolslag.  
 
Lennart Spies (9) kreeg op dezelfde afstand de eerste plaats toegewezen, nadat zijn clubgenoot Jeroen 
Voltman (nummer 1 van Nederland) was gediskwalificeerd. Volgens de scheidsrechters had hij bij het keerpunt 
zijn handen niet recht genoeg naast elkaar tegen de muur geplaatst. Voltman won op twee andere nummers 
nog wel zilver en brons. Andere kampioenen bij ZVW waren Fanne van Eldik (10) op de 100 vrij en Melvin van 
de Berg (10) op de 100 school. 
 
 

RZC houdt status van kweekvijver overeind 

27 januari 2007,  De Gelderlander 
 

 
Zaterdag, 27 januari 2007 - RENKUM - RZC werd getroffen door een grote leegloop bij het seniorenzwemmen 
en een donderende affaire rond de vertrokken toptrainer Hans Salemink. „We tellen nog steeds mee“, stelt 
trainer Egwin Janssen. 
 
Egwin Janssen wil medailles met zijn zwemclub RZC. Het liefst dit weekeinde bij de Nederlandse 
sprintkampioenschappen voor de jeugd in Emmen. Dat zou een prestatie van formaat zijn, want het Renkumse 
talentenbolwerk leverde de voorbije jaren fors in. „Maar we tellen nog steeds mee“, stelt trainer Egwin Janssen. 
„We hebben een estafetteploeg die voor de medailles gaat op de NK, dat kan niet iedereen zeggen.“ 
 
De Renkumse trainer (27 jaar) heeft zijn hoop gevestigd op het kwartet Roy Awater, (Arnhem), Pascal 
Timmermans (Westervoort), Bart Beumer (Oosterbeek) en Tom van Silfhout (Heteren). Awater is een toptalent, 
die zich op liefst acht onderdelen kwalificeerde voor de NK sprint, gisteren begonnen in Emmen. Vooralsnog 
zonder medailles, maar met een zevende plek voor Awater op de 200m rugslag en voor Timmermans op de 
50m vrije slag. Hij werd ook achtste op de 200m rugslag. 
 
„Roy Awater moet zelfs afstanden laten schieten schieten, anders komen andere wedstrijden in gevaar“, weet 
Janssen, die trots is op de nieuwe talenten van RZC. „De club heeft een moeilijke tijd achter de rug. Veel 
senioren zijn vertrokken, de affaire met de vorige trainer. Maar we laten zien dat we ondanks alles nog 
meetellen. We staan er en dat is een geweldige prestatie“, vindt de Renkumse coach. Met twee begeleiders 
verblijft de ploeg drie dagen in het noorden. RZC is van de regionale zwemclubs het breedst vertegenwoordigd. 
ZVW uit Westervoort is met Myrna Hendriks, Robbert Vink en Sjors van Lith goed aanwezig, voor ESCA zwemt 
het grote talent Linda Kolkman. 
 
Janssen: „Ik ben vooral trots op onze estafetteploeg. Daarmee laten we zien dat we nog steeds een brede 
opleiding hebben. Ik denk dat wij met deze ploeg een hele goede kans hebben op een medaille. Dat zou een 
geweldige prestatie zijn. Waarmee we laten zien dat we ondanks alles nog steeds een goede basis kunnen 
geven aan junioren. Senioren moeten naar PSV of Amsterdam om verder te groeien, maar dat is ook het beleid 
van de zwembond“, aldus Egwin Janssen. 
 
 

Brons op NK voor Timmermans (RZC)    

 
29 januari 2007,  De Gelderlander 
 

 
Maandag, 29 januari 2007 - EMMEN - Pascal Timmermans van de Renkumse zwemclub RZC heeft bij de NK 
zwemmen in Emmen brons gehaald. 
De Westervoorter zwom op de 100m rugslag voor junioren 1.02,73. Timmermans haalde ook top 10-plekken op 
de 200m rugslag en 100m vrij. Roy Awater was vijfde op de 400m vrij en zwom zich nog vier keer in de 
nationale top 10. Tom Brouwer was zevende op de 100m vrij. De estafetteploeg werd op de 4x100m wisselslag 
gediskwalificeerd en werd 9de op de 4x100 vrij 
 



Zwemmers trainen ook op het droge  

 
29 november 2007,  De Gelderlander 
 

Beschrijving 
Leden van de Renkumse zwem- en polovereniging RZC trainen elke woensdag op het droge, in een 
Doorwerthse fysiotherapiepraktijk. Dat is een gevolg van een tekort aan zwemuren in Renkum en omgeving. 
foto Jan Wamelink 
29 nov 2007, 03:01 - DOORWERTH - De zwemmers van het Renkumse RZC trainen tegenwoordig ook in 
Doorwerth. Dat dat dorp helemaal geen zwembad heeft, maakt niet uit. 
Vanwege een tekort aan zwemwater is de club overgestapt op droogtraining, in fysiotherapiepraktijk Schuurman 
aan de Houtsniplaan. 
 
Hoofdtrainer Egwin Janssen van RZC: "Het heeft ermee te maken dat we kinderen onder de twaalf jaar niet 's 
ochtends vroeg in ons zwembad in Renkum (Aquarijn, KJ) willen laten zwemmen. Daardoor kunnen de kinderen 
van twaalf jaar en ouder niet meer op dinsdagavond in Renkum trainen. Ter compensatie hebben we nu een 
droogtraining in Doorwerth." 
 
De training bestaat uit rek- en strekoefeningen, lenigheidstraining, sprong-, kracht- en coördinatie-oefeningen. 
"We zijn met de droogtrainingen niet uniek. Er zijn meer verenigingen die dat doen, al is niet bewezen dat je er 
een betere zwemmer van wordt. Je gaat alleen beter zwemmen door te zwemmen. Dat is trouwens ook de visie 
van de zwembond", zegt hoofdtrainer Janssen. 
 
RZC leidt na de sluiting van het zwembad op Papendal, vijf jaar geleden, een zwervend bestaan door de regio. 
Het Renkumse zwembad Aquarijn heeft te weinig trainingscapaciteit. Bovendien is het maar twintig meter lang, 
terwijl wedstrijdzwemmers normaal gesproken in een 25-meterbad liggen. 
 
Leden van de club trainen nu behalve in Renkum ook in omliggende plaatsen, zoals Rhenen. RZC maakte 
eerder ook gebruik van het Veenendaalse Valleibad, maar moest daar het veld ruimen toen de gemeente 
Veenendaal de uren toewees aan de 'eigen' zwemvereniging. 
 
Janssen: "Voor de afwisseling is zo'n droogtraining wel aardig, maar de meesten willen liever zwemmen." Hij 
sluit echter niet uit dat het aantal uren in het krachthonk de komende tijd alleen maar groter zal worden, want 
het vinden van voldoende zwemwater op gunstige uren is bepaald niet makkelijk. 



 
Dit voorjaar wordt door de gemeente Renkum gesproken over de sportvoorzieningen in Renkum en Heelsum. 
Bouw van een 25-meterbad kan nog wel enkele jaren op zich laten wachten. RZC zou het aantal trainingsuren 
het liefst willen uitbreiden van 7,5 naar twaalf per week. "In de nationale zwemtop wordt twaalf uur per week 
getraind." 
 

Roy Awater aast bij NK op B-finale  

 
22 december 2007,  De Gelderlander 
 

 
22 dec 2007, 03:10 - AMSTERDAM - Roy Awater heeft gisteren op de openingsdag van de Nederlandse 
kampioenschappen kortebaan in Amsterdam matig gezwommen. 
Op zijn favoriete nummer, 200 meter wisselslag, bleef het 16-jarige talent van het Renkumse RZC twee 
seconden verwijderd van zijn beste tijd.  
 
Ook op de 200 meter rugslag was de zwemmer uit Westervoort niet in vorm; een seconde boven zijn beste tijd.  
 
RZC-trainer Egwin Janssen: "Het heeft waarschijnlijk met training te maken, door omstandigheden kon hij 
minder uren maken." 
 
Janssen, die zijn pupil vandaag en morgen begeleidt op vier afstanden (100 en 200 meter vrije slag, 100 rug en 
vlinder) heeft de hoop op een goed NK in Amsterdam, waar ook de Nederlandse wereldtop in het water 
verschijnt, niet opgegeven en zet hoog in. "We mikken op een B-finale. Roy is een allround zwemmer, eigenlijk 
had het de 200 meter wisselslag moeten worden. Misschien heeft hij kans op de rugslag, waar het niveau in 
Nederland laag is."  
 
Naast Roy Awater plaatste ook RZC-zwemmer Raynor Wolf zich voor de NK (hij zwom één limiet), maar hij trok 
zich voor het laatste grote zwemevenement van 2007 terug. 
 
 

Linsey Heister tweede op NK 800 meter vrij 
 
24 december 2007,  De Gelderlander 
 

 
24 dec 2007, 03:12 - AMSTERDAM/HUISSEN - Linsey Heister is gisteren bij het NK zwemmen in het 
Amsterdamse Sloterparkbad in de prijzen gevallen. 
De Huissense, die sinds 2000 voor PSV uit Eindhoven uitkomt, eindigde op de 800 meter vrije slag op de 
tweede plaats in een tijd van 8.54.42. De overwinning ging naar Heisters ploeggenote Maaike Waayer 
(8.48.92). Marion van den Berg, ex-ploeggenote van Heister bij RZC in Renkum, tikte als derde (van de 
veertien) aan. 
 
 

RZC organiseert Gelderse titelstrijd 
 
17 januari 2007,  De Gelderlander 
 

 
Woensdag, 17 januari 2007 - RENKUM - De Renkumse zwemclub RZC organiseert in februari samen met kring 
Gelderland het Gelders kampioenschap lange afstandzwemmen. Het tweedaagse evenement wordt 24 en 25 
februari gehouden in Veenendaal. 
RZC wijkt uit naar het burenbad omdat het eigen zwembad Aquarijn te klein is. Het evenement wordt in twee 
dagen afgewerkt. Er staan vier afstanden op het programma; 400, 800 en 1500 meter individueel en 400 meter 
wisselslag 
 

Brons op NK voor Marion van den Berg 

  
24 december 2007,  De Gelderlander 
 



 
24 dec 2007, 03:05 - AMSTERDAM - Marion van den Berg heeft gisteren tijdens de NK zwemmen in het 
Amsterdamse Sloterparkbad een bronzen medaille gewonnen op de 800 meter vrije slag. 
De Renkumse, oud zwemster van RZC, moest alleen twee PSV-zwemsters voorrang verlenen, waaronder haar 
voormalig ploeggenote Linsey Heister uit Huissen. 
Het lange afstandsnummer, matig bezet met veertien deelneemsters, werd gewonnen door Maaike Waayer van 
PSV in 8.48,92. Heister, die in 2000 van RZC naar PSV verkaste, sloot af met een zilveren medaille in 8.54,42.  
 
Daarna volgde de 21-jarige Van den Berg in 8.59,21. Zij komt al enkele jaren uit voor DWK uit Barneveld. 
 
RZC mikte met Roy Awater op een B-finale, maar het talent uit Westervoort kwam inhoud te kort. Awater moest 
het de laatste tijd wat rustiger aan doen en miste daarom trainingsarbeid. Ook is de voorbereiding in het 20-
meterbad in Renkum niet ideaal, meent zijn trainer Egwin Janssen. 
 
Awater (16) zwom liefst zes limieten voor de NK kortebaan in Amsterdam. Zijn 100m vrije slag was heel 
behoorlijk in 55.96. Op de 100 meter rugslag bleef hij een seconde boven zijn pr van 1.02,47 en liep met 
1.03,53 (19de) een plek in de B-finale mis. 
 
"Zijn openingen waren goed, maar Roy had in het tweede deel zere benen. De verzuring kwam te snel", legde 
Janssen uit. 
Voor het Arnhemse ESCA waren Loes van Ooijen (15) en Nynke van der Steur geplaatst. Van der Steur is 
herstellende van een knieoperatie en moest afzeggen. Loes van Ooijen zwom bij de meisjes een sterke 50m 
vrije slag; 6de in 0.27.23; een pr en een kringrecord. 
 
Ook op de 200m vrije slag (25ste) en de 100m vrije slag (10de) zwom het talent van ESCA een pr. 
 

 
 
 
Waterpolo, Fusie is voor Hans Balkema een uitkomst 

  
24 december 2007,  De Gelderlander 

 
Beschrijving 
RZC/EZZ-speler Hans Balkema (donkere cap) duelleert met een opponent van De Breuly.foto Jan van den 
Brink 
24 dec 2007, 03:12 - ZEVENAAR - Waterpoloër Hans Balkema is één van de weinige spelers die het oude 
team van EZZ verruilde voor de selectie van de startgemeenschap RZC uit Renkum. 
Terwijl zijn voormalige medespelers naar clubs in de regio gingen of zelfs helemaal stopten, besloot hij samen 
met het verse bloed van over de rivier een nieuwe weg in te slaan. 
 
"Het voelt echt veel beter dan vorig seizoen", sprak Balkema zaterdag, net na de in Zevenaar met 5-4 
gewonnen competitiewedstrijd tegen De Breuly. "Bij EZZ was het een aflopende zaak. We trainden met vier 
man en bij wedstrijden kwam iedereen een paar minuten voor aanvang binnen. Nu worden de trainingen 
goedbezocht en hebben we elke wedstrijd volop wissels." 
 
De 28-jarige Balkema is geboren in Heteren, maar woont al weer een flink aantal jaren in Zetten, waar hij sinds 
zijn tiende lid is van de plaatselijke waterpoloclub. Hij debuteerde als tiener in de hoofdmacht en maakte dus 
ook alle successen van de jaren negentig mee, toen EZZ een aantal jaren meedraaide op bondsniveau. "Dat 
waren heel mooie jaren, maar aan de andere kant was het feit dat we niet meer in ons eigen bad (De Leijgraaf 
in Zetten, red.) mochten spelen, omdat die niet aan de regels van de bond voldeed, het begin van het einde." 
 
EZZ week daarom uit naar De Grote Koppel in Arnhem. "In het begin kwam er nog wel het nodige publiek af op 
onze wedstrijden, maar op het laatst zaten er alleen nog spelersvrouwen. Nu we in het district uitkomen en weer 
in Zetten spelen, komt er vanzelf veel meer publiek. Zeker wanneer de hele middag wedstrijden zijn, blijf je toch 
hangen." 
 
De fusie tussen RZC en EZZ is uit nood geboren omdat de ene club (RZC) geen thuisbad meer had en de 

http://www.gelderlander.nl/polopoly_fs/1.2499163.1350779980!/image/image.JPG_gen/derivatives/landscape_800_600/image-2499163.JPG


andere (EZZ) geen spelers. Voor Balkema is het daarentegen de redding geweest. 
 
"Als we niet met RZC in zee waren gegaan, hadden we een team met alleen EZZ-spelers uit de lagere teams 
moeten vormen en hadden we waarschijnlijk op het laagst mogelijke niveau gespeeld. Dan was ikzelf 
waarschijnlijk ook gestopt. Nu spelen we in de subtop van de eerste districtsklasse." 
 
Balkema voelt zich inmiddels thuis in het nieuwe team. "Ik heb me natuurlijk wel een beetje moeten aanpassen 
aan de speelstijl van RZC, maar nu voelen we elkaar prima aan. Ik merk dat ik door de goede trainingen 
conditioneel en ook als speler een stuk sterker ben geworden. Dat was me in de oude situatie nooit gelukt. Het 
oude EZZ hing van noodverbanden aan elkaar vast. In de huidige situatie hebben we tenminste een selectie om 
uit te kiezen. En daar worden we allemaal beter van." 
 

Waterpolo RZC/EZZ klimt na zege op concurrent 

  

 
23 oktober 2007,  De Gelderlander 
 

 
23 okt 2007, 03:17 - ZETTEN - Fusieteam RZC/EZZ heeft de wedstrijd tegen De Meer 2 uit Culemborg met 7-4 
gewonnen. 
De zege had voor de waterpoloërs uit Zetten en Renkum extra waarde omdat De Meer een plaatsje hoger op 
de ranglijst stond. Alex Gerritse (2), Patrick Spanbroek, Arjan Marsman, Henri Marsman, Gert-Jan Lucassen en 
Mingus Soplanit scoorden voor RZC/EZZ 
 
 

Waterpolo,  RZC weet niets van protest EZZ tegen trainer 

 

 
07 mei 2007,  De Gelderlander 
 

 
Maandag, 7 mei 2007 - RENKUM/ZETTEN - De startgemeenschap tussen de waterpoloverenigingen RZC uit 
Renkum en het Zettense EZZ is aangemeld bij de KNZB. 
De clubs, die afgelopen seizoen beiden uitkwamen in de eerste districtsklasse en al enige tijd het zwembad in 
Zetten deelden, hopen op deze manier op termijn weer op bondsniveau uit te komen. 
Er is binnen EZZ echter recentelijk enige commotie ontstaan over de trainer die de fusieclub gaat leiden, Dirk 
Jan Hendriks, de huidige trainer van RZC en oud speler van EZZ. Een zestal spelers van de Betuwse club heeft 
inmiddels te kennen gegeven naar een andere club te gaan indien hij volgend seizoen voor de groep staat. 
 
RZC weet van deze problematiek bij monde van voorzitter Jan Harm Vos niets af. "Er is tijdens de besprekingen 
rond de startgemeenschap uitgebreid gesproken over de invulling van de trainer en ik heb daar van EZZ niets 
op gehoord. Wij staan volledig achter Hendriks en denken dat hij de juiste man is om het nieuwe team te gaan 
leiden. Dat er blijkbaar oud zeer is tussen hem en de betrokken spelers doet daar wat mij betreft niets aan af." 
 
Vincent Besselink, één van de betrokken spelers van EZZ, geeft desgevraagd te kennen dat de vraagtekens 
over de aanstelling van Hendriks wel degelijk bij de eigen polocommissie zijn aangegeven. "Die heeft dat echter 
totaal naast zich neergelegd. Wij hebben nu contact gezocht met het bestuur en hopen er op die manier uit te 
komen. Anders zullen wij na jaren van trouwe dienst nog voor 1 juni, als de overschrijvingstermijn sluit, naar een 
andere club omzien." 
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Waterpolo, Poloërs van RZC gaan in zee met EZZ 

     
02 april 2007,  De Gelderlander 

 
Maandag, 2 april 2007 - RENKUM - Het bestuur van waterpoloclub RZC uit Renkum heeft volgens voorzitter 
Jan Harm Vos vanavond een vergadering belegd met het bestuur van waterpoloclub EZZ uit Zetten. De clubs 
gaan praten over een mogelijke samenwerking onder de noemer van een startgemeenschap. 
"EZZ heeft iets dat wij niet hebben, namelijk zwemwater. Aan de andere kant hebben wij een redelijk jeugdig 
eerste team, terwijl EZZ op leeftijd is. We delen al enige tijd het zwembad in Zetten en tussen de spelers gonst 
al enige tijd geruchten over samenwerking. Ik vond het tijd om daar op bestuurlijk niveau eens over te gaan 
praten." 
 
Zowel RZC als EZZ speelt in de eerste districtsklasse. EZZ bivakkeert op een degradatieplek, terwijl de 
Renkumse ploeg daar maar een paar plaatsen boven staat. Beide ploegen spelen toevalligerwijs aanstaande 
zaterdag tegen elkaar. 
 
"We hebben de afgelopen tijd in mijn ogen een stap voorwaarts gezet door ons te concentreren op de jeugd. 
We willen daar graag een vervolg aan geven, maar dat wordt moeilijk wanneer wij geen zwembad in de eigen 
gemeente hebben. Vandaar de mogelijke samenwerking met EZZ", was het commentaar van Vos. 
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Zwembad, Zwemclub RZC wil af van subsidie op aantal zwemuren 

 
22 februari 2007,  De Gelderlander 
 

 
Donderdag, 22 februari 2007 - RENKUM - Zwemvereniging RZC uit Renkum wil dat de club een vast 
subsidiebedrag krijgt van de gemeente Renkum. 
Dat heeft een bestuursdelegatie van de zwem- en polovereniging gisteren in een gesprek met een ambtenaar 
van de gemeente Renkum kenbaar gemaakt. 
 
Op dit moment krijgt de Renkumse watervereniging een subsidie die is gelieerd aan het aantal zwemuren in 
zwembad Aquarijn. Dat bad wordt geëxploiteerd door ESG, evenals het naast het zwembad gelegen 
sportcomplex De Rijnkom.  
 
RZC-voorzitter Jan Harm Vos: "In het licht van de kerntakendiscussie maken wij ons zorgen over de subsidie. 
Wij krijgen nu een forse subsidie om de uren die wij van het bad gebruik maken mee te kunnen betalen. Dat is 
dus feitelijk meer een subsidie op het bad dan een subsidie aan ons. Wij willen liever een budgetsubsidie, een 
vast bedrag dat we zelf kunnen besteden." 
 
Uit het gesprek dat de vereniging gistermiddag met de gemeente heeft gevoerd, heeft Vos de stellige indruk dat 
de gemeente wel toe wil naar een budgetsubsidie. "Het is nu aan ons om op papier te zetten welke activiteiten 
wij organiseren, wat de kosten zijn en welk maatschappelijk belang het dient. Op basis daarvan willen we de 
subsidie krijgen." Vos weet nog niet precies op hoeveel subsidie bij de gemeente Renkum zal worden 
gevraagd. De komende maanden moeten allerlei zaken binnen de vereniging worden geïnventariseerd. 
 
Bij onveranderd beleid zou de Renkumse zwem- en polovereniging de komende jaren te maken krijgen met een 
daling van de subsidie. Vanaf 2006 zou de vereniging 17 procent minder subsidie ontvangen. Met de gemeente 
Renkum was RZC al overeengekomen dat de teruggang in subsidie over vier jaar uitgespreid wordt. Dat 
betekent tot 2010 telkens vier procent minder, tenzij de subsidiemethode wordt aangepast.  
 
Overigens heeft RZC in de praktijk nog niet te maken gehad met de lagere subsidie. Vos: "We hebben net de 
afrekening van 2005 binnengehad." 
 
 

Zwembad,  RZC blijft noodklok luiden 

    
 

 
Fotograaf 
DG 
Donderdag, 22 februari 2007 - RENKUM - De Renkumse zwem - en polovereniging RZC luidt maar weer eens 
de noodklok, nu er nog steeds geen schot lijkt te komen in de zwembadkwestie. De zwemmers willen al jaren 
een groter zwembad. 
Aanleiding om weer eens publiek aandacht te vragen voor de problemen zijn de Gelderse Lange Afstands 
Kampioenschappen (GLAK), die zaterdag en zondag worden gehouden. RZC-voorzitter Jan Harm Vos: "Voor 
de vierde keer organiseren we deze Gelderse kampioenschappen in Veenendaal, provincie Utrecht. Dat is toch 
wel merkwaardig." 
 
Wedstrijdzwemmen in het 'eigen' Renkumse bad Aquarijn aan de Hogenkampseweg is onmogelijk vanwege de 
geringe lengte van het bassin. Het bad is 20 meter lang, terwijl het voor wedstrijden 25 meter moet zijn. Vos: 
"Het is ook niet erg geschikt voor trainen. Het water is daarvoor te warm. Vanwege andere activiteiten in het bad 
is de watertemperatuur 31 graden, terwijl wij maximaal 28 graden nodig hebben. Ook is het bad te kort om goed 
te kunnen werken aan conditieopbouw. Kortom, behelpen." 
 
De situatie werd 4,5 jaar geleden nijpend toen het enorme zwembad op sportcentrum Papendal zijn deuren 
sloot. Bij protesten tegen dat besluit liet RZC al weten in problemen te komen door de sluiting. Uiteindelijk werd 
onderdak gevonden in onder meer het Valleibad in Veenendaal, maar ook dat bleek maar tijdelijk. Vos: "De 
politiek daar besloot dat de uren naar de Veenendaalse zwemvereniging VZC moesten gaan." 
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Daarna vond de club asiel in Rhenen en Zetten. Nu wordt in Renkum en Rhenen getraind en worden in Zetten 
wedstrijden gehouden. 
 
Volgens de voorzitter hebben de huisvestingsperikelen grote gevolgen voor de club. "We willen de club in de 
breedte laten groeien. Dat betekent dat we meer zijn gaan doen voor ouderen en ook voor kinderen, maar soms 
vraag je je af waar je het allemaal voor doet. Je wilt graag bouwen aan de toekomst, maar je ziet ook dat 
zwemmers door de omstandigheden vertrekken naar verenigingen die wel een goede accomodatie hebben. 
Vorig jaar waren we de tweede ploeg van Gelderland. Nu dreigen we te degraderen uit de hoogste klasse." 
 

2006  
 

Zwemmen RZC als tussenstation voor toptalent  

 
24 juni 2006,  De Gelderlander 
 

 
Beschrijving 
Zwemtrainer Egwin Janssen in het Renkumse zwembad Aquarijn. Foto: Hans van Oort 
(23.06.06) RENKUM - RZC Viert het 75-jarig bestaan van de club in stilte. Voor een feestprogramma is geen 
tijd, alles is gericht op het zwemmen. Hoe de kleine zwemclub uit Renkum het vertrek van een toptrainer en 
veel talent opvangt. Egwin Janssen legt uit. 
 
 
Egwin Janssen won ooit zeven gouden, een zilveren en een bronzen medaille op de Gelderse 
jeugdkampioenschappen. „Ik was geen toptalent“, zegt de 26-jarige trainer van RZC nu. „Ik was een vechtertje 
in het water.“ 
 
Inmiddels is hij trainer van de Renkumse zwemclub. Een kleine club met een grote kwaliteit; trainen en 
begeleiden van talenten. Niet toevallig is Egwin Janssen trainer, hij komt uit een echte Renkumse zwemfamilie. 
Zijn zus Mariëlle is erg goed. „Tig keer kampioen van Gelderland. In 1998 deed ze mee aan de Europese 
jeugdkampioenschappen.“ In 2004 miste zij de estafetteploeg voor de Olympische Spelen op een haar.  
 
Mariëlle Janssen staat model voor RZC. Zij werd er klaargestoomd voor het grote werk; de stap naar de top. 
Vorig jaar vertrok ook zij naar DWK. „Vanaf je achttiende moet je op zestien uur training zitten, wij blijven steken 
op zevenenhalf“, legt Janssen uit. 
 
Dit weekeinde sluit het zwemseizoen met de NK sprint in Roosendaal. Nu al weet Egwin Janssen dat de club 
een goed jaar achter de rug heeft en dat is een opluchting. „Het vertrek van Hans Salemink, in 2005, was een 
groot verlies voor de club. Hij heeft RZC op de kaart gezet. Hans is een zwemtrainer die vernieuwend en 
veeleisend is, met veel aandacht voor de top. Te veel misschien. Als je de recreatie vergeet, kom je aan het 
karakter van de dorpsclub.“ 
 
RZC is een opleidingsinstituut met mogelijkheden en beperkingen; zoals trainingsuren en accommodatie. De 
club smacht naar een 25-meterbad; een gevoelig politiek punt in de gemeente Renkum. „Hopelijk komt er eind 
dit jaar uitsluitsel en krijgen we een nieuwe accommodatie bij het Wilhelminasportpark“, zegt Janssen.  
 
Het is des te opvallender dat RZC met alle beperkingen jeugdtalent uit de hele regio (van Huissen tot 
Westervoort en Culemborg) naar zich toe trekt. RZC is de tweede club van Gelderland; op respectabele afstand 
van DWK uit Barneveld. Landelijk behoort RZC, als deelnemer aan de B-competitie, tot de (sub)topvijftig van 
Nederland. Hoe kan dat? „Daar hebben wij het onlangs bij een NK ook lang over gehad. Kwaliteit van al onze 
trainers, vermoed ik. Tien jaar geleden was RZC een waterpoloclub, maar dat is veranderd met Hans Salemink, 
een echte Renkumer. In 1994 is hij gaan bouwen. Hans is landelijk gezien een trainer van formaat.“ 
 
RZC profiteerde en meldde zich met uitschieters op de landelijke zwemkaart. De jeugdploeg (met onder meer 
Raldy Jolink uit Westervoort en Perry Arentsen uit Elst) zwom al eens een nationaal record. De toppers 
meldden zich vervolgens bij DWK voor de volgende stap. Linsy en Nick Heister uit Huissen zochten de 
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uitdaging zelfs bij topclub PSV.  
 
Dankzij Pieter van den Hoogenband en Inge de Bruin is zwemmen sinds de Olympische Spelen van 2000 in 
Sydney hot. „Het is geen ‘watjessport’ meer. Bij mij op school werd zwemmen vroeger niet erg serieus 
genomen. Tot ik met een bos gouden medailles terugkwam. Zwemmen leeft, dat zal door de commercie komen. 
Het is een harde sport, een honderdste van een seconde te langzaam en je bent niks. Je kunt je niet 
verschuilen achter een teamgenoot“, weet Janssen. 
 
RZC ontwikkelde zich snel en doorstond dit jaar de vuurproef. „Toen ik Hans opvolgde en onze beste 
zwemmers vertrokken dacht ik ‘hou me vast, wat gaat er met RZC gebeuren’. Dat gevoel leefde bij de club. 55 
zwemmers is niet veel, maar de kwaliteit is hoog. We hebben nu weer een grote groep gedreven zwemmers, 
met veel talent en er komen al weer nieuwe bij. “ 
 
 

Zwemmen, RZC-voorzitter: ‘Het wordt overdreven’ 

    
30 september 2006,  De Gelderlander 
 

 
Zaterdag, 30 september 2006 - Volgens voorzitter Jan Harm Vos van RZC is er voor Hans Salemink geen 
enkele reden ‘oude koeien uit de sloot te halen’. 
„Hans heeft zelf ontslag genomen. De affaire waarover hij nu spreekt, noemde hij destijds niet als reden voor 
zijn vertrek. Ik wil daar nu ook niet op ingaan, omdat daarbij mogelijk mensen worden beschadigd. Hij haalt 
dingen los die lang geleden zijn gebeurd. Ik vind dat hij dit niet naar buiten moet brengen. Wij bieden hem altijd 
de mogelijkheid te komen praten.“ 
Dat het bestuur destijds had moeten ingrijpen, zoals Salemink nu stelt, wordt door Vos betwist. „Sommige 
zaken worden overdreven. Het ging om pubers en Hans wilde het zelf oplossen.“ 
 
Vos ontkent dat de naam Salemink een negatieve teneur heeft binnen de zwemclub. „Dat is zijn idee, maar het 
klopt niet. Hans is een uitstekende trainer, maar een maatje te groot voor RZC. Er is veel respect voor hem. Hij 
is ook nog steeds lid van RZC.“ 
 
Dat RZC haar naam van kweekvijver verliest, ontkent de voorzitter niet. „Iedereen kent de problemen met ons 
zwembad (RZC schreeuwt om een nieuw, 25meterbad, mogelijk op het Wilhelminasportpark, red.). Wij hebben 
veel trainingsuren ingeleverd omdat we niet meer in Veenendaal terecht kunnen. De gemeente gunt daar de 
uren aan VZC. Daardoor kunnen wij in plaats van zesenhalf, zeven trainingsuren, nog maar tweeënhalf uur 
training geven. Dat komt de kwaliteit niet ten goede.“ 
 
Vos hoopt op een snelle beslissing over het nieuwe bad. „Wij hebben nu twee trainers in opleiding voor het B-
diploma. Wij doen het met de mogelijkheden die we hebben en die zijn beduidend minder. Maar als dat nieuwe 
zwembad er komt, willen wij zo snel mogelijk weer die goeie zwemvereniging zijn.“ 
 



Zwemmen, Rechts extremisme achter een Lonsdalelogo 

 
30 september 2006,  De Gelderlander 
 

 
Zaterdag, 30 september 2006 - RENKUM - Zijn vertrek bij zwemclub RZC uit Renkum verliep voor de 
buitenwacht geruisloos, intern ging het er hectisch aan toe. Nu, aan de vooravond van de landelijke 
zwemcompetitie, vertelt Hans Salemink zijn verhaal over een Lonsdalelogo, Ku Klux Klan en hakenkruizen. 
Hans Salemink heeft de Renkumse zwemclub RZC in tien jaar op de kaart gezet, maar de zwemtrainer uit het 
eigen dorp nam in 2005 na een bizarre, maar verzwegen, affaire afscheid. 
 
Salemink was een lot uit de loterij voor RZC, dat halverwege de jaren negentig een anoniem bestaan leidde en 
vooral op waterpolo was gericht. In tien jaar tijd toverde de selfmade zwemcoach de zwemafdeling om tot een 
talenteninstituut van formaat. Salemink zelf werd ook groot, maar de eerste betaalde zwembondscoach van de 
gehandicaptenbond NebasNsg, verliet in 2005 RZC met stille trom, na een daverende affaire. „Het moet een 
keer worden verteld omdat er nog steeds verhalen gaan over mij. Ik zou zijn weggestuurd, geroyeerd, maar ik 
ben zelf opgestapt.“ 
 
Het verhaal van Hans Salemink (38) is onverwacht, bizar, misschien ook betrekkelijk onschuldig. 
„Kwajongenswerk met vergaande gevolgen.“ 
 
In mei 2005 werd een bizarre ontdekking gedaan. Op de website van één van RZC’s topzwemmers kwam 
onder een Lonsdalelogo (Lonsdale is bekend als kledingmerk van rechts-extremisten) een link tevoorschijn naar 
zelfgemaakte extremistische websites vol Ku Klux Klan, hakenkruizen, rechts-extremisme en Hitler, met 
vernederende teksten en afbeeldingen over homofilie, trainers en andere zwemmers.  
 
Bij RZC rinkelden de alarmbellen. Intern onderzoek wees uit dat er zes toptalenten betrokken waren bij de site. 
‘De bende van zes’ had een naam, weet Salemink, maar die is hij vergeten. Na een crash op zijn computer is 
bijna alles weg.  
 
Namen van de zes wil hij niet bekend maken. Wel dat het er destijds vier van RZC betroffen en twee van DWK, 
de zwemvereniging uit Barneveld. Ook die twee zwemmers hadden een RZC-verleden. „Ik noem geen namen. 
Ik geloof niet dat ze wisten waar ze mee bezig waren. Het was naïviteit, stoerdoenerij, onhandigheid. Ik heb 
individuele gesprekken met ouders gehad, die geloofden het eerst niet. Toen ze het met eigen ogen zagen, 
schrokken ze zich de blubber.“ 
 
Na gesprekken tussen zwemmers, ouders, trainers en clubbestuur werd besloten de zaak intern te houden. Op 
voorstel van Salemink. „De club wilde de zwemmers graag houden, omdat ze goed waren, er NK’s aankwamen 
met kwalificatie voor de Europese jeugdkampioenschappen, en omdat ze voor contributie zorgen. Ik dacht het 
op mijn eigen pedagogische manier op te lossen. Als je ze wegstuurt, doen ze er niks mee. Ik wilde die jongens 
inzicht geven in wat ze deden. Dat heeft misschien met mijn opleiding te maken. Ik ben dramadocent en 
groepsleider.“ 
 
Achteraf niet verstandig, denkt Salemink nu. „Het bestuur had mij moeten overrulen, maar je gaat je vuile was 
niet buiten hangen. Ik vind nu dat het verteld mag worden. Het maakt meer kapot dan je denkt. Het gelul, het 
geklets, nog steeds ben ik gespreksonderwerp binnen de club omdat zelfs binnen de club bijna niemand dit 
weet.“ 
 
Zijn band met de zwemmers, grote talenten, was hecht, maar zuiver, zegt hij. „Jongens en meiden van 16, 17 
jaar. Ik zag ze twee keer per dag, ’s ochtends vroeg en ’s avonds op de training. Wij hadden meer dan een 
zakelijke relatie. Ik haalde ze middenin de nacht uit de stad als ze in de problemen kwamen.“ 
 
Een verklaring voor extreme uitspattingen naar hem toe, heeft hij niet. Streng, eerlijk en veeleisend vindt hij 
zichzelf. RZC timmerde uitgerekend met die geweldige talenten aan de weg en Salemink ging ver, zegt hij. „Ik 
ben geen makkelijk mannetje, maar wij bedreven ook topsport. Het ging om schoolplekken en plaatsen voor 
nationale teams. Topsport vraagt keuzes. RZC was een begrip in de zwemwereld en ik nam dat heel serieus. 
Wie zichzelf niks verbeeldt, stelt niks voor. Wij stelden wat voor. Goed gekleed, goed begeleid, het Ajax-effect. 
Dankzij onze presentatie begonnen wij met een voorsprong. Als ik daar nu op terugkijk, denk ik dat RZC een 
luchtballon was. Je zweeft op je succes.“ 
 
Het gewraakte incident met de zwemmers speelde de grootste rol bij zijn keuze te vertrekken. „Voor 70 procent 
de zwemmers, want ik was ontzettend teleurgesteld in ze. Voor 20 procent speelden de ambities die niet 
werden waargemaakt een rol, voor 10 procent de trainers onderling.“ 
 



Het laatste jaar onder Salemink eindigde met ongekende Renkumse successen op verschillende NK’s. Goud en 
brons bij de senioren voor Marion van de Berg en zilver voor Mariëlle Janssen. Later volgden bij de jeugd nog 
vijf titels en twaalf NK-medailles. 
 
Na zijn vertrek bleef er contact en leek een terugkeer niet uitgesloten. „Ik ben gebeld door de voorzitter dat ze 
mij niet terug willen. Ze hebben gekozen voor de breedtesport. Daar pas ik niet in. Het is jammer als je ziet dat 
iets waar je tien jaar ziel en zaligheid in hebt gestoken, een regionale kweekvijver voor talent, terug naar af 
gaat.“ 
 
Talent van Hans Salemink werd snel ontdekt 
 
Het talent van de zwemcoach uit Renkum werd snel ontdekt. In 1999 werd hij begeleider van de Oranje-
jeugdploegen op EK’s. In 2004 won hij als bondscoach van de NebasNsg met de olympische zwemploeg vijf 
keer brons en twee keer zilver in Athene. Een tatoeage met de vijf olympische ringen siert zijn arm. Hij is 
onderscheiden met de zilveren coach award en deed de opleiding topcoach met Marcel Wouda. Ook is hij 
kandidaat voor het project mastercoach van de NOCNSF voor olympische topcoaches. Hans Salemink werkt in 
het dr. Leo Kannerhuis in Doorwerth, centrum voor autisme. 
 
 

Zwemmen,  Zeven titels voor Bouwens       

 
24 mei 2006,  De Gelderlander 
 
 

(24.05.06) NIJMEGEN - Zwemster Elise Bouwens uit Meteren heeft tijdens de Gelderse kampioenschappen in 
Nijmegen beslag gelegd op zeven gouden medailles. 
Bouwens won in Nijmegen goud op de 100 en 200 meter vrije slag, 100 en 200 meter vlinderslag, 100 en 200 
meter rugslag en de 200 meter wisselslag.  
 
Daarnaast wist de 15-jarige zwemster in de open klasse bij de senioren beslag te leggen op de bronzen plak op 
de sprintafstand 50 meter vrije slag.  
 
Als jongste deelneemster in deze seniorenklasse zette zij met haar tijd van 28.11 een nieuw Gelders 
kringrecord in de boeken, een record dat al 13 jaar standhield. 
 
Ook met de estaffetteploeg van haar vereniging RZC sprokkelde Bouwens nog wat eremetaal bij elkaar: 2x 
zilver en 1x brons. 
 
Ook broer Martijn viel in de prijzen, hij won brons op de 100 meter vrije slag bij de jeugd. 
 
In juni komt de Meterense zwemster nog uit op het NK in Eindhoven, en op het NK sprint te Roosendaal. 
 

Zwemmen, Elise Bouwens pakt vier gouden plakken    

 
19 mei 2006,  De Gelderlander 
 
 
Elise Bouwens van RZC heeft in het eerste weekeinde van de Gelderse zwemkampioenschappen in Nijmegen 
vier gouden medailles in de wacht gesleept. 
Bouwens veroverde bij de meisjes jeugd 1 (14/15 jaar) achtereenvolgens het goud op de 200 meter vrije slag, 
de 100 vlinder, de 200 rug en de 200 wissel. Met de estafetteploeg won Bouwens samen met Susanne Bos, 
Lisanne Wildekamp en Esther van Mierlo ook nog zilver op de 4x100 vrij bij de senioren.  
 
Namens RZC pakte ook Raynor Wolf bij de jongens jeugd 1 (16/17 jaar) twee gouden plakken, op de 200 
school en de 100 rug. 
 
De totale oogst van de Renkumse zwemploeg bedroeg zes keer goud, drie keer zilver en vijf keer brons. De 
andere medaillewinnaars voor RZC waren Roy Awater (twee keer zilver en brons), Pascal Timmermans, Tessa 
van der Aa, Susanne Bos en Martijn Bouwens (brons). 
 
Voor het Arnhemse ESCA haalden Nynke van der Steur en Linda Kolkman samen acht medailles. Van der 



Steur pakte een keer goud, drie keer zilver en eenmaal brons. Kolkman was goed voor eenmaal zilver en twee 
keer brons. 
 
Van der Steur won het goud op de 200 meter wisselslag bij de junioren 2 (13/14 jaar). Op die afstand zwom ze 
met 2.40,18 bovendien onder de limiet voor de Nederlandse juniorenkampioenschappen, die volgende maand 
in Amsterdam worden gehouden. Hetzelfde presteerde ze eerder op de 200 vrij.  
 
Evy Witlox van het Barneveldse DWK was bij de vrouwen de meest succesvolle zwemster. Witlox (ex-RZC) 
won vier keer goud, zilver en brons. Haar clubgenotes en eveneens oud-RZC’ers Marion van der Berg (twee 
goud, zilver en brons) en de Renkumse Mariëlle Janssen (drie zilver en brons) maakten het succes voor DWK 
compleet. 
 

Waterpolo, Sportverenigingen gaan samenwerken    

 
22 augustus 2006,  De Gelderlander 

 
Dinsdag, 22 augustus 2006 - HEELSUM - De sportclubs in Renkum en Heelsum slaan de handen ineen om te 
komen tot de vernieuwing en uitbreiding van het Wilhelminasportpark in Heelsum. 
Twaalf sportclubs, met zwem- en polovereniging RZC voorop, tekenden gisteravond een intentieverklaring. In 
de verklaring staat dat de sportverenigingen zich inspannen om op het Heelsumse sportpark te komen tot de 
bouw van een sporthal, een zwembad en mogelijk de aanleg van een kunstgrasveld. 
 
Voor zwemvereniging RZC is de bouw van een zwembad van groot belang. De vereniging moet nu deels 
uitwijken naar zwembaden in Rhenen en Veenendaal. Dat is het geval sinds vijf jaar geleden het zwembad op 
sportcentrum Papendal werd gesloten. Het Renkumse zwembad Aquarijn is te klein voor wedstrijdzwemmen en 
waterpolo. Bovendien wordt het bad bijna alle uren gebruikt. RZC-voorzitter Jan Harm Vos is blij met de 
intentieverkkaring en ook met de resultaten van de zogeheten quickscan die de gemeente Renkum heeft laten 
opstellen over de uitbreiding van het Wilhelminasportpark. „Ik ben niet helemaal objectief, maar daar komt uit 
dat er grote voordelen zitten aan de uitplaatsingsvariant. Dat is het huidige zwembad slopen en nieuwbouw op 
het sportpark.“  
 
De clubs hebben afgesproken om ‘gezamenlijk, actief, constructief gericht op toekomstige duurzame 
perspectieven mee te denken, samen te werken.’ In de overeenkomst staat ook dat de sportclubs bereid zijn 
zelf verantwoordelijkheid te nemen in het beheer en de exploitatie van voorzieningen. Zo kan er gedacht 
worden aan het oprichten van een beheersstichting. Vertegenwoordigers van de clubs gaan deze week het 
nieuwe Valleibad in Veenendaal en de combinatie van sportpark en sporthal in Twello bekijken. 
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Zwembad, Raad wijst eenzijdig onderzoek sporthart Heelsum af       
 
12 september 2006,  De Gelderlander 
 
Fotograaf DG 

 
Dinsdag, 12 september 2006 - RENKUM - Wethouder Nico Peek is bereid om de consequenties te 
onderzoeken van een keuze voor zowel Heelsum als Renkum als toekomstig sportcentrum. 
De wethouder deed deze toezegging gisteravond na een discussie van drie uur in de raadscommissie 
Leefomgeving. De politici moesten zich buigen over een zogeheten quick scan voor de sportvoorzieningen over 
pakweg tien, twintig jaar. Daarin komt verhuizing van de sport en zwembad Aquarijn vanuit De Rijnkom in 
Renkum naar nieuwbouw in het Wilhelminapark in Heelsum als de beste optie uit de bus. Wethouder Peek 
hoopte dat de raad hem de kans zou geven om de financiële haalbaarheid van clustering van de sport op deze 
plek te onderzoeken. 
 
Het pakte wat anders uit. John Bartels veegde namens het CDA de vloer aan met plan. Uitgerekend op een 
moment dat de regering af wil van sportcentra aan de rand van gemeenten ten bate van sport in de buurt, willen 
B en W van Renkum de sport naar een slecht bereikbare, onveilige plek sluizen, zo betoogde Bartels. D66-
raadslid Pieter Minderhoud schetste een donker toekomstbeeld van Renkum dat na verhuizing van de sport 
naar Heelsum doodbloedt tot een slaapdorp. Het bestuur van tennisvereniging Bakkershaag legde al eerder 
driehonderd handtekeningen tegen het plan op tafel en vreest voor het einde van de vereniging. 
 
Peek en commissievoorzitter Els van ’t Hof probeerden de discussie een andere wending te geven door te 
benadrukken dat standpunten nog niet aan de orde zijn, maar dat B en W slechts vragen om groen licht voor 
nieuw onderzoek. 
 
PvdA-raadslid Gijs Beekhuizen toonde zich intussen al bij voorbaat een warm voorstander van het 
Wilhelminapark als nieuwe locatie, samen met fractievoorzitter Bert Harberink van Gemeente Belangen. 
 
De raadsleden Eduard Schoevaars en Monique van Gerwen (VVD en Groen Links) probeerden aan het einde 
van de avond iedereen op één lijn te krijgen met het voorstel om verschillende varianten te laten onderzoeken. 
Wethouder Peek toonde zich daartoe bereid „We gaan elke uitdaging aan“, benadrukte hij. Wel voegde hij 
eraan toe dat varianten blijven onderzoeken funest is voor de slagvaardigheid. Zeker voor een kwestie die al 
vele jaren kampt met besluiteloosheid, zo verzuchtte de wethouder. Ook de sportverenigingen zelf verlangen 
naar duidelijkheid. RZC-voorzitter Jan Harm Vos: „De raad moet eindelijk eens stelling nemen   
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2004 
 

 Huwelijk Egwin Janssen en Yvonne Verbeek.   
 
 



Zwemmen. Wederom NK limiet voor Susanne Bos     

 
(3 januari 2004) 
 
De Renkumse zwemster Susanne Bos heeft tijdens de Gelderse A competitie wederom een startbewijs voor de 
Nationale Junioren Kampioenschappen (NJK) bemachtigd. Het 12-jarige talent van RZC zat met 2.31.33 al in 
de buurt van de 2.29.20 die vereist is voor deelname aan de NJK. Dit weekend zette zij een persoonlijk record 
neer van 2.28.06 en dook daarmee ver onder de limiet. 
Eind januari zal Susanne nu in ieder geval uitkomen op de 100 meter en 200 meter vrije slag bij de NJK. Bij de 
Nationale Senioren Kampioenschappen mag Evy Witlox naast de 7afstanden waar ze al een startbewijs voor 
heeft, nu ook uitkomen op de 200 meter wisselslag. Zij tikte in Zetten aan in een tijd van 2.32.25. 
De prestaties van Susanne, Evy en die van haar overige clubgenoten van RZC, resulteerden in het derde deel 
van de Gelderse A competitie voor het vergroten van de voorsprong op de nummer twee in deze klasse met 
ruim 200 punten. Met nog twee delen te gaan is een voorsprong van 500 punten al niet meer te overbruggen en 
stevent RZC af op het kampioenschap en de promotie naar de Gelderse Hoofdklasse. 
Opvallend was de prestatie van Kelly Fiechter. Op de 100 meter vlinderslag verbeterde zij haar persoonlijk 
record van 1.44.36 naar 1.38.12. Ook Christiaan Sloof verpulverde op deze afstand zijn persoonlijk record. Hij 
schrapte zijn oude tijd van 1.08.30 uit de boeken en maakte er 1.06.41 van. Later in het programma dook hij 
ook nog onder zijn beste tijd van de 100 meter rugslag en de 100 meter schoolslag. Op de 100 meter rugslag 
kwam hij uit op 1.12.92. De 100 meter schoolslag legde hij af in 1.14.49.  
Perry Arentsen steeg op de Nationale Ranglijst een plaats naar nummer twee op de 200 meter wisselslag, door 
zijn tijd van 2.18.67 te verbeteren naar 2.15.62. De 16-jarige Jasper Schenk zwom een erg sterke 100 meter 
rugslag. Met een tijd van 1.24.97 was hij bijna een seconde sneller dan hij ooit gezwommen had. 
De laatste twee programmanummers maakten dit weekend maar weer eens de uitzonderlijke klasse van RZC 
duidelijk. Zowel de 4x100 vrij meisjes als de jongens estafette geboren in 1988 en later wonnen hun programma 
met een voorsprong van respectievelijk 33,42 en 18,09 seconden. 
 
Enkele uitslagen: 
Linda Derks (90) 200 vrij 2.44.98; Susanne Bos (91) 50 rug 0.35.57 I; Tom v Silfhout (91) 200 vrij 2.44.51; Frank 
Sloof (90) 50 rug 0.38.93; Victor Pepplinkhuizen (90) 50 rug 0.36.52; Perry Arentsen (88) 100 rug 1.01.55 I; 
Esther v Mierlo (89) 50 vrij 0.31.03; Evy Witlox (88) 50 vrij 0.27.97; Peter Klein (90) 50 vrij 0.36.57; Raldi Jolink 
(88) 200 wissel 2.25.16 II: Rutger Sloof (88) 50 vrij 0.27.13 I; Marieke v Dodeweerd (86) 100 rug 1.16.38; 
Marion vd Berg (86) 100 vlinder 1.15.32 I; Egwin Janssen (80) 0.27.34;  
 
 
 
 
Susanne Bos met Ayleen Fiechter  
 
 

  



Zwemmen. RZC 17 maal Gelders Kampioen    

  
(10 en 11 januari 2004) 
 

Tijdens de Gelderse Winter Kampioenschappen Zwemmen 
hebben de zwemmers van RZC behoorlijk huis gehouden. 
Maarliefst zeventien keer was er een overwinning voor een 
RZC-er. Opvallend was vooral Mariëlle Janssen. De 21-jarige 
Renkumse kwam in Doetinchem op alle afstanden aan de start 
en mocht voor alle optredens het ereschavot betreden. Zij 
veroverde bij de senioren acht gouden en twee zilveren 
medailles, een ongekend groot aantal overwinningen. Op de 
50 en 100 meter schoolslag en de 200 meter wisselslag 
verbeterde zij ook nog haar persoonlijk record. De tijd van de 
200 meter wisselslag van 2.25.04 was tevens ver onder het 
vereiste limiet voor de Nationale Kampioenschappen. De in 
het geboortejaar 1988 geboren Evy Witlox en Perry Arentsen 
waren ieder goed voor drie maal goud. Evy werd Gelders 

Winter Kampioen op de 200 meter wisselslag, de 100 meter vlinderslag en de 100 meter rugslag. Voor haar 
optredens op de 100 meter vrije slag en de 50 meter rugslag kreeg zij het zilver omgehangen. De tijd van de 
100 meter vrije slag (1.01.05) is veel belovend, de minuut doorbraak komt voor Evy in het vizier. 
Met de Nationale Junioren Kampioenschappen (NJK) in aantocht waren de vier medailles van Perry Arentsen 
een leuke opsteker. Nog volop in training en dan drie goud en één zilver veroveren op de 
kringkampioenschappen is dan zeer goed. Hij kreeg het goud omgehangen voor zijn goede zwemmen op de 
100 meter rugslag, 200 meter wisselslag en 100 meter vrije slag.  
Sterk was ook het optreden van de jonge zwemster Susanne Bos. Bij de meisjes 1991 zwom zij naar het brons 
op de 100 meter vrije slag in een geweldig persoonlijk record van 1.06.80. Zondag voegde zij ook nog op de 
valreep een startbewijs voor de NJK aan haar lijstje toe. Met een persoonlijk record van 1.15.91 dook zij onder 
de vereiste tijd van 1.16.10. 
De overige medailles die door RZC veroverd werden, kwamen op naam van Christiaan Sloof (Goud op de 100 
meter schoolslag en vrije slag en Zilver op de 200 meter wisselslag), Rutger Sloof (Goud op  de 100 meter 
schoolslag), Raldi Jolink (Zilver op de 100 meter schoolslag en Brons op de 200 wisselslag en 100 meter 
vlinderslag), Lisanne Wildekamp (Zilver op de 100 meter schoolslag), Tom van Hemmen (Brons op de 100 
meter vrije slag) en Ayleen Fiechter (Brons op de 100 meter vrije slag). 
 
Uitslagen: 
50 vlinder: A Fiechter 0.39.96; M Wildekamp 0.30.94, E Witlox 0.30.81, M Janssen 0.29.09 I;   100 vlinder; M 
Wildekamp 1.09.16, E Witlox 1.08.19 I, M Janssen 1.05.26 I; R Jolink 1.04.74 III; P Arentsen 1.04.16 II; C Sloof 
1.07.53; R Sloof 1.09.03;  50 rug: M vd Berg 0.33.00; M Wildekamp 0.32.71; E Witlox 0.31.32 II; M Janssen 
0.30.98 I; P Arentsen 0.29.27; 
100 rug; T vd Aa 1.29.43; S Bos 1.15.91; M vd Berg 1.09.88; M Wildekamp 1.09.93; E Witlox 1.07.71 I; M 
Janssen 1.05.51 I; P Arentsen 1.01.31 I;   50 school; M Janssen 0.35.00 II;   100 school; L Wildekamp 1.22.50 
II; M Janssen 1.17.08 I; R Sloof 1.10.74 I; R Jolink 1.11.25 II; C Sloof 1.11.44 I; P Arentsen 1.12.87;   50 vrij; M 
vd Berg 0.28.46; E Witlox 0.29.37; M Wildekamp 0.28.61; M Janssen 0.26.65 I;  100 vrij; T vd Aa 1.17.10; A 
Fiechter 1.16.23 III; L Wildekamp 1.04.79; E Witlox 1.01.05; M vd Berg 1.01.84; M Wildekamp 1.02.23; M 
Janssen 0.57.51 I; N Blom 1.13.57; T v Hemmen 1.10.25 III; R Jolink 0.59.77; P Arentsen 0.55.19 I; C Sloof 
0.55.67 I;   100 wissel: E Witlox 1.10.23; M Wildekamp 1.11.84; M Janssen 1.06.42 I; P Arentsen 1.02.16;  200 
wissel: S Bos 2.48.48; M Wildekamp 2.33.11; M Janssen 2.25.04; E Witlox 2.29.25; L Wildekamp 2.36.61; R 
Jolink 2.20.54 III; P Arentsen 2.15.22 I; C Sloof 2.21.52 II 
 

 

Links Evy Witlox (RZC), midden Mariëlle Janssen (RZC) en rechts 
Rieneke Terink DWK-XCESS 
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Start met Aquarobic in zwembad Wolfheze  

 
     
Inge Klos begon de nieuwe aquarobic groep te traienen. 



Zwemmen.  RZC verstevigt de tweede plaats.     

 
(8 november 2003) 
In de landelijke C competitie hebben de zwemmers van RZC hun tweede plaats verstevigd door afgelopen 
zaterdag in Renkum een sterke wedstrijd te zwemmen. De nummers twee en drie in het klassement werden dit 
keer op een achterstand van respectievelijk 40 en 50 seconden gezwommen, waardoor de Renkumse ploeg 
wat meer lucht krijgt. Wanneer het zwemteam zich bij de eerste vijf handhaaft is promotie naar de B-klasse 
gegarandeerd. Ook dit weekend werden er door diverse RZC-ers weer limieten voor de Nationale 
Kampioenschappen behaald. Evy Witlox stelde een startbewijs veilig op de 100 meter vlinderslag door haar 
beste tijd te verpulveren van 1.13.18 naar 1.07.98. Op de 200 meter rugslag had Evy al een startbewijs, maar 
stelde zij haar tijd van 2.27.55 wel bij naar 2.25.41. Perry Arentsen dook eveneens op de 100 meter vlinderslag 
onder het limiet. Voor deelname aan het NK is een 1.04.70 vereist en met 1.04.35 heeft Perry zich weten te 
kwalificeren. Op de 200 meter vrije slag voert Perry al een tijdje de Nationale ranglijst van zijn leeftijd aan met 
2.01.48. Zijn doel dit weekend was de grens van 2 minuten doorbreken. Met een opening van 0.58.00 startte hij 
voortvarend en leek hij zijn doel te bereiken, maar door een slechte finish zag hij zijn missie alsnog mislukken. 
Zijn eindtijd van 2.00.08 is een toptijd, maar de magische grens van 2 minuten moet hij op een later tijdstip zien 
te doorbreken. 
De 200 meter schoolslag heren werd gedomineerd door RZC. Rutger Sloof won de afstand in een fantastische 
2.33.48, gevolgd door routinier Martijn van den Maagdenberg met 2.37.50.  
Op de 100 meter vrije slag ging Raldi Jolink op jacht naar de NK limiet van 0.58.60, ondanks de concurrentie 
van Rutger Sloof, die met een tijd van 0.59.66 voor het eerst de magische minuutgrens doorbrak, moest hij 
toezien hoe hij met 0.58.70 slechts een tel verwijderd bleef van een deelnamebewijs. 
De jongens 1992 en 1993 kwamen dit weekend aan de start van de 100 meter vrije slag en ze noteerden stuk 
voor stuk een persoonlijk record. Reinder de Vries ging van 1.59.94 naar 1.46.08 en Rogier Pepplinkhuizen van 
1.55.06 naar 1.40.53. Ook Bas van de Stap haalde meer dan tien seconden van zijn tijd. Hij schrapte zijn beste 
tijd van 1.56.60 uit de boeken en maakte daar 1.44.69 van. Jochem Benthem behaalde de vierde plaats in 
1.23.67 (oude tijd 1.30.17). Tom van Hemmen stond als eerste geplaatst op deze afstand maar moest toezien 
hoe clubgenoot Niek Blom hem voorbij stevende. Niek won het nummer in een persoonlijk record van 1.15.36, 
terwijl Tom met een tijd van 1.17.31 (pr 1.16.39) genoegen moest nemen met de tweede plaats. 
Het laatste programmanummer bestond uit de 4x50 meter vrije slag junioren 4 en later. Met een inschrijftijd van 
1.55.75 leek een startbewijs (1.51.80) voor de Nationale Sprint Kampioenschappen nog ver weg. Maar door 
fantastische vechtlust van Victor Pepplinkhuizen (0.32.06), Rutger Sloof (0.26. ), Raldi Jolink (0.27. ) en Perry 
Arentsen (0.25. ) behaalden de vier junioren een tijd van 1.51.21 en is deelname voor volgend jaar veilig 
gesteld.  
Enkele Uitslagen: 
Linda Hulsteijn (93) 100 wissel 1.40.39; Ayleen Fiechter (93) 100 wissel 1.33.57. Tessa vd Aa (93) 100 wissel 
1.36.10; Jorn Vos (92) 50 rug 0.45.70; Lisanne Wildekamp (88) 200 school 2.56.19 I; Evy Witlox (88) 200 rug 
2.25.41 I; Marion vd Berg (86) 200 rug 2.30.16 II; Raldi Jolink (88) 200 rug 2.28.80 II; Henriëtte Nooter (90) 100 
rug 1.27.62; Kelly Fiechter (90) 100 rug 1.27.76; Susanne Bos (91) 100 rug 1.18.64; Linda Derks (90) 200 vrij 
2.46.27; Frank Sloof (90) 200 school 3.12.81 III; Mariëlle Janssen (82) 200 vrij 2.09.36.  
 
 

 

Zwemmen. NK Limiet Susanne Bos  

 

(29 november 2003) 
 

Cuijk – Tijdens een limietwedstrijd in het Gelderse Cuijk heeft de Renkumse Susanne Bos een startbewijs voor 
de Nationale Junioren Kampioenschappen weten te bemachtigen. De 12-jarige zwemster verbeterde haar 
persoonlijk record met ruim een seconde en dook daarmee  onder de vereiste 1.08.60. Na een opening van 32 
seconden  op de 50 meter vrije slag, tikte zij uiteindelijk aan in 1.07.90.  



 
 
 

Zwemmen. RZC Verstevigt tweede plaats 
 
De twee jaar oudere Esther van Mierlo bewees al enkele keren, dat zij met een geweldig seizoen bezig is. 
Zaterdag opende zij op de 100 meter vrije slag in 0.31.30, waarmee zij een mooie uitgangspositie innam. De 
laatste 50 meter legde zij met veel overtuiging af en zij tikte aan in 1.06.72. Daarmee verpulverde zij haar beste 
tijd van 1.10.85, die slechts een maand in de boeken heeft mogen staan, en maakt zij kans op deelname aan de 
Gelderse Winter Kampioenschappen. 
Ook de junioren jongens gingen er tegenaan. Zij doken allen in het water op de 100 meter vrije slag met in het 
achterhoofd de mogelijkheid om deel uit te gaan maken van de junioren estafette ploeg van RZC, die in januari 
zal gaan starten op de Nationale Kampioenschappen. Daarvoor moest één van hen onder de 1.13.36 duiken, 
zodat deze tijd samen met de individuele tijden van Perry Arentsen, Raldi Jolink en Rutger Sloof, op de 4x100 
meter wisselslag onder de 4.31.40 blijft. In één van de eerste series verbeterde Tom van Silfhout zijn tijd al van 
1.16.03 naar 1.13.17, waardoor het startbewijs al binnen was. Nu was het wachten op de overige zwemmers 
van RZC. In de volgende serie werd in een rechtstreeks duel gevochten om de snelste tijd. Frank Sloof en 
Victor Pepplinkhuizen dwongen elkaar tot het uiterste te gaan. Frank had tot nu toe de beste papieren met een 
persoonlijk record van 1.14.06, daar waar Victor 1.15.36. Tot het eind toe bleef de race spannend. Uiteindelijk 
tikte Victor als snelste aan in een tijd van 1.10.19, gevolgd door Frank in 1.10.84. 
Op dezelfde afstand (100 meter vrije slag) zwommen Tessa van der Aa en Ayleen Fiechter beiden naar een 
limiet voor de Gelderse Winter Kampioenschappen. De meisjes uit geboortejaar 1993 zwommen respectievelijk 
1.18.18 en 1.18.72. Tessa voegde daar later nog een startbewijs op de 100 meter rugslag aan toe, door op 
deze afstand te finishen in 1.29.23.  
 

Zwemmen. Topprestaties RZC 

 

(6 december 2003) 
 

Tijdens een medaillewedstrijd in Westervoort hebben de zwemmers van RZC zich bijzonder goed 
gemanifesteerd. Niet minder dan 27 persoonlijke records werden gebroken, 16 medailles werden gewonnen en 
diverse startbewijzen voor kampioenschappen werden in de wacht gesleept. Minder dan twee weken voor het 
Nationaal Winter Kampioenschap (NWK) tonen de senioren klaar te zijn voor de Titelstrijd. 
In het eerste programmanummer verbrak Mariëlle Janssen haar persoonlijk record op de 100 meter vlinderslag. 
Zij zette nu een tijd neer van 1.05.11, voldoende om deel te mogen nemen aan de Nationale 
Kampioenschappen van komende zomer (NK). In principe ook voldoende voor de NWK, maar de inschrijving 
hiervoor is al een week gesloten. Tevens leverde deze prestatie haar een eerste plaats op. Later in het 
programma heerste zij ook op de 100 meter vrije slag. Hier werd zij eerste in 0.57.29. Clubgenoten Marion vd 
Berg (1.02.00) en Evy Witlox (1.02.18) completeerden het podium. Voor Evy Witlox betekende de tijd van 
1.02.18 een deelnamebewijs voor de NK 2004. 
Vorige week zwom Susanne Bos al de limiet voor de Nationale Junioren Kampioenschappen korte baan. (NJK) 
op de 100 meter vrij slag in 1.07.90, afgelopen zaterdag scherpte zij haar tijd nogmaals aan naar 1.07.54. 
Bij de jongens 1988 werden ook weer de nodige NJK startbewijzen veroverd. Vooral Raldi Jolink verraste 
zichzelf door twee maal gigantisch onder zijn beste tijd te duiken. Op de 100 meter vrije slag verbeterde hij zich 
van 0.58.70 naar 0.57.51. Voor de NJK is een 0.58.60 vereist. Op de 100 meter vlinderslag verpulverde hij zijn 
persoonlijk record van 1.06.50 naar 1.03.18, waarmee hij ruim onder de vereiste NJK limiet van 1.04.70 bleef. 
Dit deed ook clubgenoot Perry Arentsen. Hij zette  op deze afstand exact dezelfde tijd neer, waarmee hij zijn tijd 
van 1.04.35 uit de boeken schrapte.  



In Wageningen kwam de jongste RZC-ers aan de start van een jeugdwedstrijd. Tom van Hemmen veroverde 
hier een gouden medaille op de 200 meter rugslag in 3.02.42 en Rogier Pepplinkhuizen kreeg zilver 
omgehangen voor zijn prestatie op de 50 meter rugslag.  
Uitslagen: 
Esther v Mierlo (89) 100 vlinder 1.29.51; Tijmen Benthem (87) 100 vlinder 1.15.90;Rutger Sloof (88) 100 vlinder 
1.08.77, 100 vrij 0.59.18;Christiaan Sloof (87) 100 vlinder 1.08.30;Kelly Fiechter (90) 100 vrij 1.22.72;Simone 
Mintjes (90) 100 vrij 1.16.73;Linda Derks (90) 100 vrij 1.16.35;Tom v Silfhout (91) 100 vrij 1.11.70;Frank Sloof 
(90) 100 vrij 1.10.22;Victor Pepplinkhuizen (90) 100 vrij 1.08.70;Marieke v Dodeweerd (86) 100 school 
1.24.10;Lisanne Wildekamp (88) 100 school 1.22.50 II;Bas Schenk (91) 100 school 1.52.01;Perry Arentsen (88) 
100 vrij 0.55.34 II;Simone Robbers (93) 50 school 1.16.07; Lisa Derks (92) 50 school 1.10.98 Bas vd Stap (93) 
50 rug 0.52.45; Annet Derks (93) 50 rug 0.47.90; Maryse Beumer (94) 50 school 1.00.36; Mark (96) 50 vrij 
0.45.95; Douwe de Vries (91) 200 school 3.53.56;  
 
 
 



Nederlandse Kampioenen       

 
 



2002  
 

Waterpolo reunie          

 
Rob Wobbes organiseerde de reunie 
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Marcel Wouda op kick-off van RZC.    

  
 

Op de “Kick Off” van RZC voor het nieuwe 

zwemseizoen was Marcel Wouda bij RZC te gast in 

Renkum. Wouda bekend van vele Nederlandse, 

Europese en Wereldkampioenschappen heeft inmiddels 

een punt gezet achter zijn actieve sportcarierre en is 

sindsdien zeer actief als  promotor van de zwemsport. 
 
Hoofdtrainer Hans Salemink had samen met Marcel 
een gevarieerd programma in elkaar gezet, waar de 
kinderen met veel enthousiasme aan meededen. 
Ook de ouders werden niet vergeten. 
Op het grasveld bij het clubhuis waren er voor de 
zwemmers diverse test om de conditie en lenigheid 
te meten. De ouders kregen op dat moment in het 
clubhuis van Marcel een lezing over de balans die 
er moet zijn tussen (zwem)sport en de omgeving 
van de sporter, zoals school, voeding en sociale 
aspecten. Marcel verhaalde regelmatig vanuit zijn 
eigen ervaring met betrekking tot de zwemsport.  
 
Na de maaltijd werd het programma voor de 
zwemmers voortgezet in het zwembad. De ouders 
kregen in het clubhuis nog informatie van voorzitter 
Jan Harm Vos over de vereniging. Hij gaf daarbij 
aan dat de huidige situatie, waarbij RZC gebruik 
maakt van vijf verschillende zwembaden in 
Renkum, Veenendaal, Rhenen, Wolfheze en Zetten 
niet ideaal is. Voor een wedstrijdbad in Renkum zijn 
de vooruitzichten goed. Maar het ambtelijke proces 
lijkt op dit moment iets te stagneren wat jammer is. 
Hij sprak echter de hoop uit dat er binnen 
afzienbare tijd een positieve uitspraak zal komen 
omtrent de bouw van een 25 meterbad. 
In het zwembad werden weer tests gedaan.  Marcel 
voorzag de zwemmers op individuele wijze van tips 
om de techniek te verbeteren. Speciale aandacht 

werd geschonken aan de schoolslag. Marcel legde 
op duidelijke wijze uit hoe de techniek uitgevoerd 
dient te worden en deed deze ook voor in het water. 
 
De sessie in het zwembad werd natuurlijk 
afgesloten met een wedstrijd tegen Marcel. 
Uiteraard werd deze door Marcel gewonnen, nipt 
voor Martijn van den Maagdenburg, hoofdtrainer 
van MNC Dordrecht die deze dag ook zijn steentje 
kwam bijdragen. Ter afsluiting was er nog 
voldoende gelegenheid om op informele wijze met 
Marcel in contact te treden. Hier werd door de 
zwemmers en ouders dankbaar gebruik gemaakt 
en vele zwemmers zijn dan ook met hun idool op de 
foto gegaan. 
 
Marcel was onder de indruk van het enthousiasme 
en het talent van de zwemmers van RZC wat voor 
de toekomst van de club nog wat belooft!



 
  

Zwem successen: Perry Arentsen brons op NK, Limieten NK, en naar landelijke C-competitie 
        

 
BRONS PERRY ARENTSEN OP NK ZWEMMEN (18 t/m 21 april) 
 
Van 18 tot en met 21 april vond in Amersfoort het Nederlands Kampioenschap Zwemmen plaats. De 
Renkumse vereniging RZC was vertegenwoordigd met vier zwemmers.  
Succes was er voor de 14-jarige Perry Arentsen, die aan de start mocht verschijnen op de 1500 meter 
vrije slag jongens junioren 2. Al snel na de start was de race beslist. De kop van het veld was voor 
Perry onbereikbaar geworden en de nummers 4 en 5 lagen al een straatlengte achter hem. Na 
18.53.95 tikte hij dan ook als derde aan en kreeg hij hiervoor de bronzen medaille omgehangen. 
Clubgenote Marion vd Berg kwam de afgelopen dagen op twee afstanden uit. Op de 200 meter vrije 
slag meisjes jeugd 2 reikte zij met een tijd van 2.18.75 naar de negende plaats. Twee plaatsjes hoger 
eindigde zij op haar tweede afstand de 800 meter vrije slag. Haar tijd van 10.13.33 was goed voor die 
zevende plaats. Lisanne Wildekamp kwam ook aan de start op de 800 meter vrijeslag, maar dan in de 
leeftijdscategorie meisjes geboren in 1988. Lisanne zwom een zeer mooie en vlakke race en noteerde 
10.23.18, waarmee ze 15

e
 van Nederland werd.  

Yvonne van Beek werd eveneens 15
e
 van Nederland, maar dan bij de senioren op de 50 meter 

schoolslag in een tijd van 0.35.98. 
 

 

Limieten NK   

 

(21 april 2002) 
 
Na het promotieweekend en de Nationale Kampioenschappen was het afgelopen weekend voor de 
zwemmers van RZC de zaak om limieten binnen te slepen voor de Gelderse Kampioenschappen en 
de Nationale Kampioenschappen Sprint en Junioren. 
Hiervoor werden drie wedstrijden bezocht. Op zaterdag gingen de jongsten naar Wageningen en de 
ouderen namen deel aan een wedstrijd in Doetinchem, waar ook zondag een wedstrijd plaatsvond. 
Tijdens deze wedstrijden werden twee startbewijzen voor de Nationale Kampioenschappen 
binnengehaald. Allereerst was het Marion vd Berg, die voor de Nationale Kampioenschappen Sprint 
de limiet op de 50 meter rugslag junioren behaalde. Deze stond op een tijd van 0.32.90. Het was even 
spannend wat haar tijd was geworden, maar uiteindelijk dook zij met 0.32.84 onder de limiet en mag 
zij in juni starten in Nieuwegein. De tweede limiet werd gezwommen door Perry Arentsen. Hij dook op 
de 200 meter schoolslag onder de limiet. Met 2.49.25 is hij zeker van deelname aan het Nationaal 
Kampioenschap junioren. Adriaan Bruning slaagde niet in zijn opzet. Met een prachtige tijd van 
0.31.88 op de 50 meter schoolslag werd hij weliswaar eerste, maar bleef hij jammer genoeg slechts 
0.4 seconde van de limiet voor de NK Sprint verwijdert. 
Dat Tijmen Benthem in vorm is was duidelijk. Tijmen zwom een dik persoonlijk record van 7 seconden 
op de 200 meter vrijeslag en eindigde in 2.24.70. Ook op de 100 meter vrijeslag liet hij de hele serie 
vanaf de start achter zich en finishte in 1.07.69 wat tevens een pr is. Tijdens de 200 meter wisselslag 
werd de positieve lijn vastgehouden. Marieke van Dodeweerd verpulverde haar persoonlijk record met 
7 seconden en tikte aan in 2.45.49. Maar drie seconden verwijdert van een startbewijs voor de 
Gelderse Kampioenschappen. Lisanne Wildekamp liet met een sterk slot op deze afstand de klokken 
stoppen op 2.39.14, waarmee ze de NK limiet tot op 2 seconden benaderde. Ook Perry Arentsen 



startte op de 200 meter wisselslag. Hij opende zijn eerste 50 meter erg sterk en kon deze trend 
doorzetten en eindigde in een tijd van 2.26.40.  Suzanne Bos, Bas Schenk en Victor Pepplinkhuizen 
doken alle drie meer dan tien seconden onder hun tijd en kwamen uit op respectievelijk 3.17.47, 
3.20.61 en 3.34.42. Op de halve afstand was het een zeer spannend race tussen Simone Tijssen en 
Lisanne Wildekamp. Beiden kwamen uiteindelijk uit op een persoonlijk record. Lisanne liet 1.15.07 
noteren en Simone kwam uit op 1.15.13. Ook Emmie Portengen dook het water in voor 100 meter 
wisselslag. Haar tijd van 1.45.08 ging uit de boeken en werd vervangen door een zeer goede 1.39.39.  
Joan Tiemens en Neekou Tasbighou hadden een persoonlijk record staan van resp. 3.07.08 en 
3.11.67 op de 200 meter vrije slag. Na een goede start van deze dames en een zeer goed verdeelde 
race kwamen ze uit op 2.54.05 en 2.52.18. Opvallend waren ook de prestaties van Linda Derks (100 
meter schoolslag in 1.51.72) en Merel vd Berg (100 meter rug in 1.25.71).  

 

 

Zwemmers kampioen !!!! 

 
(13 april 2002) 
 
Renkum/Zetten - De zwemselectie van de Renkumse vereniging RZC is afgelopen zaterdag kampioen 
ge worden van de Verenigings Competitie district 1. Door dit behaalde kampioenschap promoveren ze 
naar de Landelijke C competitie en behoren ze tot de honderd beste verenigingen van Nederland. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Zaterdagmiddag verzamelden zwemmers, zwemsters, trainers en supporters zich allen bij het clubhuis voor 

de laatste wedstrijd. Als verrassing was een bus besteld om de gehele zwemploeg naar Zetten te brengen, 

waar het vijfde en laatste deel verzwommen werd. In de eerste vier delen was RZC al 400 punten 

uitgelopen, dus stond het kampioenschap al zo goed als vast.  

Gedreven door het succes kwamen de zwemmers zeer gemotiveerd aan de start. Maarliefst 13 van de 27 

programmanummers werden winnend afgesloten. Acht keer was een tweede plaats en 6 keer een derde 

plaats voor RZC weggelegd. De 100 meter wisselslag minioren 4 en later was prooi voor 2 jonge kanjers. 

Jorn Vos dook bijna 10 seconden onder zijn tijd en tikte na 1.42.20 als eerste aan. Op iets meer dan 2 

seconden gevolgd door ploeggenoot Tom van Hemmen, die op deze afstand voor het eerst aan de start kwam 

en meteen de tweede plaats voor zich opeiste met 1.44. 64. Voor de junioren 2 en later stonden de 200 

vrije slag en de 50 meter schoolslag op het programma. Lisanne Wildekamp (2.22.39), Merel vd Berg  (2.53. 



62) en Astrid Jansen (2.55.94) zwommen naar verbazend goede tijden op de 200 vrije slag., waarbij Lisanne 

als eerste eindigde. Ook Ruud Leibbrand haalde veel van zijn tijd af en kwam uit op 2.52.60. Astrid 

herhaalde haar goede prestatie op de 50 meter schoolslag. Ze verbeterde ditmaal haar tijd van 0.47.21 

naar 0.44.32, slechts een seconde verwijderd van een podiumplaats. Even als Astrid verpulverde Joan 

Tiemens haar beste tijd. Joan kwam uit op 0.51.91. 
Een erg spannende race was de 100 meter vrije slag meisjes minioren 6 en later. Suzanne Bos en 
Renate Jansen van RZC streden samen met Iris Jansen van EZPC Elst om de podiumplaatsen. Tot 
de laatste meters lagen ze zij aan zij. Iris Jansen (1.20.48) tikte net beter aan en werd eerste, gevolgd 
door Suzanne Bos in 1.20.65. Renate moest deze twee dames dan voor laten, met een verbetering 
van haar persoonlijk record van 6 seconden is haar derde plaats in 1.21.95 veelbelovend. Simone 
Mintjes (1.28.38) werd zevende, gevolgd door Henriette Nooter en Linda Derks die in dezelfde tijd 
(1.29.57) op de 8

e
 plaats eindigden. 

Een zeer verdiende eerste plaats was er weggelegd voor Marije Wildekamp op de 100 meter rugslag 
dames senioren 2. Na een enerverende race tikte zij aan in 1.10.42, 10 seconden voor de rest van de 
concurrentie. 
Geen plek bij de eerste drie, maar wel opvallende prestaties waren er voor Jasper Schenk (100 meter 
wisselslag, oude tijd 1.38.74, nieuwe tijd 1.32.22) en Tijmen Benthem (200 rug, oude tijd 3.01.06, 
nieuwe tijd 2.55.27). 
 

Na dit succesvolle laatste deel kon de ploeg tot Kampioen gehuldigd worden. In het zwembad kregen ze van 

het bestuur al bloemen en 's avonds tijdens het speciaal georganiseerde promotiefeest werden zwemmers, 

trainers en vrijwilligers nog eens in het zonnetje gezet. Ook werden er vier bronzen KNZB prestatie 

medailles uitgereikt. Deze medailles worden toegekend door de Nederlandse Zwembond voor bijzondere 

zwemprestaties. Perry Arentsen (behorend tot de beste 10 jongens junioren van Nederland), Marion vd 

Berg en Marije (behorend tot de beste 25 meisjes jeugd van Nederland) en Yvonne van Beek (voor het 

behalen van een Nederlands Record 100 schoolslag Masters 25-29 jaar) werden hiervoor gehuldigd voor het 

jaar 2001. 
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Renkumse zwem-en poloclub R.Z.C. 
Secretariaat: 
Inge van Langevelde Koningserf 14 
6871 ES Heelsum 
E-mail: i.vlangevelde@ 12move.nl 
d.d. 10 januari 1969 
Opgericht 15 juni 1931 
Koninklijk goedgekeurd 
Web site: www.rzc-renkum.nl 
Bestuur NOC/NSF Drs J.C. Blankert Papendallaan 60 6816 DV ARNHEM 
Uw contact: W.M.M. Huijbregts Postadres: Utrechtseweg 114 6871 DV RENKUM Telefoon:
 0317 350713 
E-mail: Info@hbs-cc.nl 
Betreft: dreigende sluiting zwembad Papendal 
Datum: 22 Mei 2001 
Geachte Heer Blankert, 
Naar aanleiding van de publicaties in de Volkskrant van 12 mei 2001 en de berichtgeving via TV 
Gelderland omtrent de nieuwe opzet van Papendal en de investeringen die daar mee gemoeid zijn 
schrijven wij deze brief. 
Wij zijn natuurlijk blij met deze investeringen voor de sport in het algemeen, maar zeer ongelukkig met 
de beslissing dat bet zwembad gaat sluiten. 
 
Deze beslissing heeft voor de zwemvereniging RZC de volgende verstrekkende gevolgen:  
 
Onze poloafdeling beschikt dan niet meer over adequate trainingsmogelijkheden  
Onze polo afdeling heeft geen mogelijkheid wedstrijden binnen een redelijke afstand van de gemeente 
Renkum te spleen 
Voor de zwemafdeling worden de trainingsfaciliteiten meer dan gehalveerd 
Het bad in Papendal is het enige wedstrijdbad waarin de zwemselectie zijn trainingen heeft. 
Voor het elementair zwemmen, zwemdiploma A, B en C, worden de mogelijkheden binnen de 
gemeente Renkum beperkt 
Voor RZC is de opleiding voor de zwemdiploma's een belangrijke post van inkomsten en de kinderen 
stromen van hieruit zeer vaak door naar de wedstrijdsport. 
De opleidingen voor zwemdiploma mogen wij niet in het instructiebad te Renkum verzorgen 
Een zwembad dat voldoet aan de richtlijnen van de KNZB is niet beschikbaar binnen de gemeente 
Renkum 
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Gezien de huidige omvang van de vereniging en de groei van de vereniging zijn wij juist op zoek naar 
extra trainingsfaciliteiten. Al onze waterpolothuiswedstrijden worden gespeeld in het zwembad 
Papendal. 
Onze zwemselectie is dit jaar gegroeid met 30%. De resultaten zijn enorm toegenomen gezien het 
aantal starts op de Gelderse- en Nederlandse kampioenschappen. Daarbij is onze hoofdtrainer Hans 
Salemink toegelaten tot de cursus Top Coach van de KNZB 
 
Juist nu wij een groei doormaken, zowel bedrijfseconomisch als sportief, is het wrang deze 
mededeling uit de pers te moeten vernemen. Daarbij vinden we het jammer dat er opnieuw gekozen is 
voor de topsport en niet voor de sport in het algemeen. 
Wij hopen dan ook dat de beslissing, het sluiten van het zwembad, omgebogen kan worden tot een 
die bij past bij de sportieve ambities van RZC. En we hopen dat er een adequate oplossing wordt 
gevonden binnen de gemeente Renkum om de periode tussen mogelijke sluiting van Papendal tot 
nieuwbouw van een wedstrijdzwembad in de regio (gemeente Renkum) te kunnen overbruggen. 
Indien dit niet wordt gerealiseerd zien we het voortbestaan van onze vereniging op dit huidige 
sportieve niveau sterk in gevaar komen. 
We hopen dan ook dat U in deze contact zult onderhouden met de wethouder van sportzaken van de 
gemeente Renkum Dhr J. Verheij. RZC is namelijk van mening dat het zwembad Papendal een 
duidelijke regionale functie heeft ingenomen en niet zonder overleg binnen de gemeente mag worden 
opgeheven. 
We zouden het ook, als een van uw goede klanten gedurende al vele jaren, het op prijs stellen op de 
hoogte te worden gehouden over de beslissingen die worden genomen zodat wij nog al het mogelijke 
kunnen doen om de schade voor RZC te beperken. 
 
 
Hoogachtend, 
 
W.M.M. Huijbregts voorzitter RZC 
 
J.H. Vos bestuurslid RZC 
 
cc. 
 
Koninklijke Nederlandse Zwem Bond 
 
Gemeente Renkum t.a.v. de wethouder sportzaken Dhr. J. Verheij 
 
C.K.V.O., Commissie Kring en Verenigingsondersteuning. Dhr. J.G. Verheijen 
 
Wally Huijbregts 
Voorzitter RZC 
  

http://verenigingsondersteuning.dhr.j.g.verheijen/
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Samenvatting telefoongesprek met dhr. Jos Custers, directeur bondsbureau KNZB.  
Aanwezig bij de vergadering van het NOC/NSF dd 29 mei 2001. 
Gesprek dd 6 juni 2001. 
• KNZB heeft voor het topsportplan gestemd. De tekorten worden betaald uit de ledenbijdrage, 
bij toenemende tekorten zal de ledenbijdrage toenemen • Vooralsnog gaat het zwembad niet 
dicht. 
• De vooruitzichten zijn echter niet gunstig 
• Er komt een eerst een gesprek met de gebruikers. In dit overleg komen 2 punten aan de orde: 
o Mogelijkheden tot verbetering van de exploitatie o Alternatieven 
Alternatieven zijn: 
1. zwemuren elders 
2. een ander mogelijkheid is dat het NOCNSF bijdraagt in een nieuw te bouwen zwembad in b.v. 
de gemeente Renkum 
Verslag bijeenkomst actiecomite "Papendal Open" d.d 8 juni 2001 
Topsportplan behelst: 
• hotelaccommodatie/ congrescentrum 
• topsport kenniscentrum 
• kantorencomplex t.b.v. sportbonden 
Zwembad Valkenhuizen wordt een "gesloten bad" d.w.z. niet meer toegankelijk voor publiek. Wordt 
verhuurd aan verenigingen, deze dragen zorg voor begeleiding, schoonmaak e.d. Er is 1 beheerder. 
IJsselvliet sluit 2003 
Mogelijk wordt het recreatiebad in het Hotelcomplex uitgebreid tot een groter formaat waarin ook 
verhuur aan verenigingen plaats kan vinden. Wensenlijstje zal daarvoor opgesteld worden 
Verslag bijeenkomst Joop Verheij, Wally Huijbrechts en Jan Harm Vos d.d 11 juni 2001 
De gemeente is evenals de verenigingen niet op de hoogte gesteld door Papendal van de komende 
sluiting van het zwembad. 
De gemeente deel de zorgen van RZC, maar kan op het moment weinig doen. Dhr. Verheij voert hier 
de volgende redenen voor aan: 



Acties mbt sluiting Papendal 6, 8 en 11 juni  

    
doel is om de kosten van sport accommodaties niet meer ten laste van het gemeente budget te laten 
komen, hiertoe zijn er gesprekken gaande om Aquarijn en de Rijnkom af te stoten. Dit geldt ook voor 
b.v. de sportvelden in Heelsum. Dhr. Verheij zegt wel toe om in de gesprekken met mogelijke 
overname kandidaten de deadline naar voren te halen. 
 
Er gaat een brief van de gemeente naar het NOCNSF, omdat het sluiten van het zwembad op 
gespannen voet staat met het stimuleren van de breedtesport. Door de landelijke overheid worden de 
gemeenten hierin juist gestimuleerd. Dit staat hierjuist haaks op. Een afschrift wordt aan RZC 
gestuurd. 
Sluiten van zwembad Papendal wordt in de Raadscommissie gebracht door Joop Verheij. Hij geeft 
hierbij aan dat de gemeente Renkum en RZC onverwacht met een probleem geconfronteerd zijn. 
De mogelijkheid om via het NOCNSF gelden te verkrijgen, stond dhr. Verheij niet onwelwillend tegen 
over. Samen met subsidies die Renkum nu aan RZC i.v.m. het huren van water buiten de gemeente 
Renkum biedt mogelijkheden (optimistisch) voor een mogelijke uitbreiding van Aquarijn. 
Op zich een positief gesprek,een toezegging voor een nieuw bad hebben we niet gehad en ook niet 
verwacht trouwens. De deur staat op een kier en we moeten hem steeds een stukje verder open 
duwen. In eerste instantie is het zaak om Papendal open te houden om tijd te krijgen om de 
alternatieven uit te werken. 
Actie: 
• Wally mailt de politieke partijen om die op de hoogte te brengen van de ontstane situatie 
• Jan Harm neemt deel in het actiecomite "Papendal Open". 
Missie: 
• 1-6-2001 opening nieuwbouw zwembad Aquarijn 
 
groeten, 
Wally en Jan Harm 
 
 
 

 Concept verslag Bespreking Wensen verenigingen m.b.t.Papendal 26 Juni   

     
Aanwezig: 
Willem H. Wichhart en mevr .... Herman Schaik 
Joop van Diggelen Hans Spaans Frits van Werven Eric de Jong 
Erna van de Peppel Rita van der Horst Wally Huijbregts 
Papendal 
Neptunus, Kring Gelderland KNZB, afd kringtrainingen Thetis 
TVA, Triathlon Vereniging Arnhem TVA, Triathlon Vereniging Arnhem Polar Bears 
Gemeente Renkum, sportzaken RZC, penningmeester 
RZC, voorzitter 
Plaats: NSC Papendal, hoofdgebouw, 
Tijd: 26 Juni 2001, 9.00 uur 
De heer Wichhart verontschuldigt zich voor de te late start van de vergadering (9.15 uur). Hij schetst 
de organisatie van het NOC en NSC en de veranderingen: 
Het NSC is een zelfstandige groep geworden in 1999. Om het gehele complex inclusief zwembad te 
renoveren zou ca 10 miljoen gaan kosten. Nu is er een exploitatie tekort van 1.5 miljoen. 
Afgelopen jaar zijn de bonden gevraagd hoe zij stonden tegenover een plan om het NSC te wijzigen in 
een OTC (Olympisch Top Centrum) en OHC (Olympisch Hotel Centrum) groep. Er waren in totaal 8 
bonden die een intentie verklaring hebben getekend dat ze gebruik zouden gaan maken van het OTC 
en OHC. Het OTC wordt dus ondersteund door 8 bonden, zoals badminton, tennis, vechtsporten, 
volleybal, korfbal). De KNZB heeft deze intentieverklaring niet getekend, omdat ze naar Eindhoven 
zouden gaan. 
In het nieuwe NSC zal de topsporter centraal staan. Er is geen plaats meer voor de breedte sport van 
de verenigingen, in ieder geval niet meer in die mate als het geweest is. Bedoeling is dat er binnen 
OTC een zwembadje komt voor revalidatie doeleinden. In het OHC komt een zwembad dat past 
binnen een 4 sterren hotel. Dus ook dit bad zal luxe zijn maar zeker ook klein en daarom ongeschikt 
voor de RZC. 



Mogelijk dat de badjes in OTC en HTC kunnen worden gecombineerd tot een normaal 25 m 
wedstrijdbad. 
Gesproken wordt over het juridisch aspect met betrekking tot huur van het bad. Kan het NSC op zo'n 
korte termijn de huur opzeggen. Thetis heeft toen men begon met trainingen in Papendal de 
mondelinge garantie gekregen dat ze in het bad konden blijven. 
Geen van de verenigingen kan dit opvangen door elders water te huren, omdat dat zwemwater 
gewoon niet beschikbaar is. Vooral voor RZC wordt het een groot probleem. RZC heeft daarom al in 
een vroeg stadium het NOC een brief geschreven, waarin de omvang van het probleem is geschetst 
en gevraagd om met de wethouder sportzaken van Renkum, de heer J. Verheij, contact op te nemen, 
dit in verband met de regionale functie van het bad Papendal. Kopieen van deze brief zijn gegaan 
naar KNZB, CKVO en gemeente Renkum. Op 20 en 21 Juni is deze noodkreet ook gemaild naar de 
politieke partijen in Renkum en die van provinciale staten. 
Afgelopen Vrijdag is een bespreking geweest met de gemeente Arnhem en de Provincie over de 
plannen van NSC. Gevraagd wordt of op deze bespreking ook het sociale aspect van sluiting van 
Papendal zwembad aan de orde is gekomen of alleen de bouwtechnische aspecten. Volgens de heer 
Wichhart was ook de regionale functie besproken. 

 
 


