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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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Joost Barneveld, Majonne Dumas, Evelien Stam, Ingrid van de Kerkhof, Alex Gerritsen, 
Corina Hazeleger, Frans van Hofwegen, Sasan Adami, Dennis Veenendaal, Peter de 
Vreede, Linda Hartkoorn, Ferdinant Gerritsen, Govert Leferink, Bern Janssen, Edwin ?, 

Arie de Graaf, Patrick Spanbroek, Esther van Drie, Hester Stam, en Danny Brugmans.  
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Tent opbouw in Borculo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



1991 Egwin Janssen nieuwe troef     
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1991 Joop de Ruiter herdacht bij de zwemwedstrijd Leygraaf 
Zetten            
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In 1988 werd besloten dat RZC een eigen clubhuis moest gaan bouwen. Drie 

technische mensen, Ab Kerseboom, Theo Gunsing en Wally Huijbregts deden het 

verkennende werk. Nagegaan werd wat de mogelijkheden waren: een houten 

noodgebouw, prefab-bouw, containers en een stenen gebouw. In 1989 werd de 

stichting Clubhuis opgericht in een bijzondere ledenvergadering. Deze stichting kreeg 

de opdracht een clubhuis te realiseren en daarna het beheer te voeren. Besloten 

werd tot de bouw van een stenen gebouw binnen een vastgesteld budget. De 

bouwcommissie werd belast met de verdere technische voorbereidingen. De 

architect Jan van Galen uit Oosterbeek maakte de bouwtekening en Wally Huijbregts 

onderhield de vele contacten met diverse instanties van de Gemeente voor de 

vereiste vergunningen.  

 
 

 

Ontwerp door architect Jan van 

Galen (Oosterbeek)  

 

De casco bouw van het clubhuis 

werd door de aannemer Jan 

Wessels uitgevoerd. 

Technisch toezicht werd door 

Hr S. Wobbes gedaan. 

 

De algehele leiding van de bouw 

was in handen van de voorzitter 

Wally Huijbregts en Geurt Stam. 

 

 

 

 

 

 

Voor het beheer van het clubhuis werd door het bestuur de Stichting Clubhuis in het leven 

geroepen bestaande uit 5 leden, waarvan 3 leden ook zitting hadden in het algemene bestuur 

van RZC.  



Er moesten ook leden zijn die een barvergunning hadden. Gelukkig had Rob Sieperman zo’n 

vergunning en Geurt Stam ging deze ook halen. 

 

Dus in het bestuur van de stichting kwamen te zitten in 1990:  

 

Wally Huijbregts (Vz RZC), Marcel Broecks (Pm RZC) en Lenie van Drie (Secr RZC), Rob 

Sieperman (Vz SC) en Geurt Stam (SC). 
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Op een zaterdag happy hour: vlnr Patrick van de Berg, Frits Jagers en Jan Wessels 
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1990 Het clubhuis, de binnenbouw    
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Vele vrijwilligers hielpen bij de binnenbouw. Zeer waarschijnlijk heb ik in het onderstaande lijst 

enkele vergeten. Hopelijk nemen ze me dat niet al te kwalijk en indien mogelijk zal ik dat zeker 

met fotomateriaal aanvullen. 

 

 

 

      
 

 

Gijs en Bep Westerhuis verzorgde het tegelwerk 

 

  
 
Henk Jansen was verantwoordelijk voor het gas, water en de verwarming 
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Het stel- en timmerwerk werd gedaan door Dirk Hendriksen en Eric Wijnveen en Frits Jagers 

(stelwerk voegen, tegels leggen en tuinaanleg) 
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Electriciteit door Wout Gerritsen    Eddy Heselmans en Ap van de Wollenberg 

 
 

Het verfwerk werk uitgevoerd onder leiding van Eddy m et vele hulpkrachten: Ap van de 

Wollenberg, Geurt Stam, Wally Huijbregts, Henk van Drie, Patrick van de Berg, Frans van 

Hofwegen, Dennis Veenendaal, Alex Gerritsen, Wilfried Gerritsen, Ferdinant Gerritsen 
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Het leggen en schrobben van de vloer 

   

Frits Jagers en Jan Wessels Ria Veenendaal en Alie Gerritsen 
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Spuiten van het meubilair in de tuin van Wally Huijbregts. De tafels , stoele en barkruks waren 
voor een klein prijsje gekocht bij het buurthuis in Zetten. Stevige eiken stoelen waren het. Eddy 
kon ons spuit en compressor lenen. Aale meubilair moest worden schoongemaakt en 
geschuurd. Vele poolers hielpen daarbij. 
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Spuiten van het meubilair in de tuin van Wally Huijbregts 

 



 



 
Bennie  Brugmans, Geurt Stam en Patrick van de Berg 
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Veluwepost WOENSDAG 25 APRIL 1990 
 

 
 

Laatste loodjes bij bouw RZC - 
clubhuis 
0'rijwilligers sloegen de harden ineen. 
 

RENKUM - "De laatste loodjes wegen bet zwaarst" luidt het spreekwoord en dat geldt in 

dit geval ook voor de leden van de Renkumse Zwem- en Polodub RZC. No aannemer 

Wessels met de laatste werkzaamheden bezig is bij de bouw van het clubhuis aan de 

Hogenkampseweg, beginnen actieve leden met het inkopen van materialen en het maken 

van tekeningen. 

Het bestuur van de 'Stichting Clubhuis RZC had begin van dit jaar opdracht gegeven een 

casco te bouwen. Het ligt in de bedoeling dat de leden van RZC hun clubhuis zelf af 

zullen bouwen. 

"We streven ernaar 23 juni a.s. het clubhuis officieel te kunnen openen", aldus Rob 

Siepermann, voorzitter van de Stichting. "Deze officiele opening wil men samen laten 

vallen met het eindfeest, zoals men dat bij RZC ieder jaar organiseert ter afsluiting van 

de zwem- en polocompetities, wat eigenlijk ook het einde is van het train ingssei-zoen". 



Maa- voor het zover is, moet er nog seel gemetseld en getimmerd worden. Dat heel wat 

leden het belang inzien van een eigen clubhuis voor RZC, zodat men met meer m 

kantmes van zwembaden, in de recreatiezaal van Het Beekdal of in de oude Alb. 

Schweitzerschool feestjes en vergaderingen behoeft te houden, blijkt wel uit de vele 

spontane reacties die er kwamen om mee te helpen het clubhuis af te bouwen. Het zijn 

niet alleen leden, maar ook ouders van jeugdleden, oud-leden en RZC-sympathisanten 

die in hun vrije tijd de nodige uurtjes aan het werk besteden. 

De RZC-bestuursleden W. Huijbregts en G. Stain codrdineren de hele bouw. Voor 

technische adviezen is de heer S. Wobbes ingeschakeld. [n de avonduren en op de 

zaterdagen worden de binnenmuren gemetseld, de vloer en de wanden betegeld, sanitair 

aangelegd en de verwarmingsinstallatie geplaatst. De zwemsecretaris van RZC, de heer 

W. Gerritsen is inmiddels begonnen de electrische installatie aan te leggen, zodat 23 juni 

de lampen kunnen branden; er een leuk muziekje kan klinken en er aan de took weer 

zelfgebouwde) bar een gekoeld drankje gekocht kan worden. 

Het is overigens niet het eerste clubhuis dat RZC in haar 59-jarig bestaan heeft gehad. 

Jaren geleden stond aan de Korenbloemstraat een houten gebouwtje dat dienst deed als 

RZC-home: Nieuwbouw op die plaats was met mogelijk en de ouderdom van het bouwsel 

was aanleiding het af te breken. 

In 1975 heefr de toenmalige jeugd-evenementencommissie allerlei acties de basis 

gelegd voor de nieuwbouw. Twaalf jaar later stelde het huidige bestuur voor serieuze 

plannen te gaan maken voor het clubhuis, nadat eerst een poging was ondernomen 

een oude, maar nog wel bruikbare houten keet aan te schaffen. Op het laatste 

moment ging de koop niet door., 

Er was door het bestuur bij de gemeente al een verzoek ingediend om het betreffende 

clubhuis bij het zwembad aan de Hogenkampseweg te mogen plaatsen. Begin 1988 

kreeg het bestuur van de gemeente de toezegging van een terrein grenzend aan bet 

zwembad, aehter het Aral-tankstation, tussen de Hogenkampseweg en de Meester 

van Damweg. Een wijziging van het bestemmingsplan aldaar werd door de gemeente 

voorbereid en vond in 1989 plaats. 

Om het ontbrekende geld bij de bank te kunnen lenen, werd door de gemeente een 

garantie gegeven en toen kon begin van dit jaar de bouw van een mooi witstenen 

clubhuis beginnen, een onderkomen dat zeker vele tientallen jaren mee kan. Het 

resultaat van alle inspanningen wordt eind juni feestelijk geopend. 
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Opening clubhuis RZC. 

23 juni 1990 

Onze vereniging heefft dit jaar haar wens voor een eigen 
clublhuis weten te realiseren. 
Het bestuur van RZC heeft het genoegen U uit te nodigen de 
feestelijk opening door wethouder K. Boekhorst op 23 juni bij 
te wonen en het bereiken van deze belangrijke mijlpaal in 
ons Zwemmersbestaan met ons te vieren. 

Namens bestuur RZC, 
 

W.M.M. Huijbregts, voorzitter.  

Utrechtseweg 114, 

6871 DV Renkum. 

adres clubhuis: 

Hogekarnpseweg naast de ligweide van het zwembad. 

Prograrnma. 
11.00 uur Welkornstwoord. 

11 15 uur Officiele opening van het clubhuis. te verrichten door wetouder K. 
Boekhorst. 

11-30 - 14.00 uur Bezichtiging van ons praathuis. 
Er is een fotoexpositie ingericht van de geschiedenis en het ontstaan van het 

clubhuis. 
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Veluwezoom 25 juli 1990 

Einde aan zwervend bestaan van Renkumse vereniging 

Door onze verslaggeefster 

RENKUM - De Renkumse Zwem- en Poloclub is een vereniging die niet bang is 
het heft in eigen hand te nemen. Dat bleek ook zaterdagochtend weer bij de opening 
van het nieuwe clubhuis, dat naast de ligweide van het zwembad te vinden is.  
Tot verbazing van wethouder Boekhorst ligt het elubhuis aan het R.Z.C.-pad. De 
wethouder ontdekte dat het straatje voortaan zo heet, toen hij bij wijze van officiele 
opening het naambordje mocht onthullen. „Het adres van dit terrein was onbekend, 
dus we hebben zelf maar het initiatief genomen", legde voorzitter W. Huijbregts van 
RZC uit. 

Met de opening van het nieuwe clubhuis is een einde gekomen aan het zwervende 

bestaan dat de vereniging de laatste jaren geleid heeft. In 1978 kreeg de club 

weliswaar de beschikking over een noodgebouw van de Albert Schweitzerschool aan 

de Korenbloemstraat. Dit was echter slechts voor korte duur, want in 1980 had de 

school het gebouw weer zelf nodig. 

„Toen moesten we opnieuw bij activiteiten en vergaderingen steeds een ruimte huren. 

Dan weer hier en dan weer daar", legt Huijbregts uit.  

Oliebollen 

De wens om over een eigen onderkomen te beschikken, leeft al lang bij RZC. De 

evenementencommissie is al vanaf 1975 bezig hiervoor geld bijeen te brengen. „Met 

bingo- en kaartavonden, het verkopen van oliebollen, rommelmarkten en het rad van 

avontuur op koninginnendag", somt de voorzitter op. „De evenementencommissie 

heeft de basis gelegd voor dit clubhuis." 

Van de gemeente hoefde de vereniging geen financiele steun te verwachten, gaf 

Boekhorst in zijn toespraak toe. De gemeente verleent in principe geen subsidies aan 

verenigingen voor clubhuizen. „Voor RZC hebben we geen uitzondering gemaakt" 

geen uitzondering gemaakt." De gemeente heeft zich we1 garant gesteld voor een 

lening die RZC heeft moeten afsluiten en ze verpacht de grond voor een billijke prijs. .  

Schuren 

De vereniging heeft de kosten van het nieuwe onderkomen overignes aanzienlij k 

kunnen drukken doordat leden zelf de mouwen uit de handen hebben gestoken. Nadat 

i n maart de muren door een aannemer waren neergezet, is in de vrije uren veel werk 

verzet door de vereniging. 

Niet alles viel mee. „Het meubilair hebben we goedkoop op de kop weten te tikken. 

Alleen waren de meubels bruin en dat paste niet in dit lichte gebouw. We zagen erg 

op tegen het moeten schuren en verven van de 64 stoelen, 12 tafels en 7 barkrukken, 

maar het resultaat mag er zijn", aldus een trotse Huijbregts.  
Op foto's konden bezoekers van het open huis nog eens zien hoe het clubhuis ontstaan is. Ook 
hingen er hele oude foto's over de geschiedenis van RZC, wat menigeen er toe bracht 



herinneringen op te halen over de goede oude tijd toen er nog in de Rijn gezwommen kon 
worden. 
De plaatselijke muziekvereniging Excelsior kwam zaterdagochtend RZC op haar eigen wijze 
feliciteren: met muziek. Het clubhuis is goed ingewijd. Na het open huis was er's avonds nog een 
feest waarmee de 260 leden het seizoen afsloten. Huijbregts:,;Anders hadden we daarvoor een 
tent op moeten zetten. Nu kunnen we dat gesjouw met palen en doeken achterwege laten." 
 

  
 



 Gijs van Westerhuis 
redt het bord 



          Terug 
Pg 5 
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RZC opent nieuwe clubhuis, receptie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toespraken door RZC voorzitter Wally Huijbregts en wethouder Boekhorst en de proost 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De architect van het clubhuis 
Jan van Galen uit Oosterbeek  
met Wally Huijbregts. 
Jan van Galen was bouwkundig 
tekenaar bij KEMA. 
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De fanfare Excelsior die Patrick van de Berg had geregeld, een verrassing. 
 
 
 
 
 
 



 
Milou Huijbregts en Anneke Rooseboom (secretaris 1973 - 1979) 
 
 

 
Links directeur van het zwembad, Hr Grit.  
Tegen de wand de fototentoonstelling van de bouw van het clubhuis. 
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Openingsfeest clubhuis en 

Eindfeest 

Op zaterdag 23 juni wordt 's morgens het RZC-clubhuis 
officieel geopend door wethouder Boekhorst. 
's Avonds houden we met alle RZC'ers een knal openingsfeest 
in ons eigen huis. Dus nu geen gezeur meer met tenten 
opbouwen en gesleep met drank. De evenementencommissie 
heeft gezorgd voor een goed stuk muziek en enkele 
verrassingen. We beginnen om 20.00 uur en gaan wel door tot 
01.00 uur. 

Het bestuur heeft het genoegen U uit te nodigen voor deze 
feestavond. 

Namens bestuur RZC 

W.M.M. Huijbregts voorzitter 
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Er was door Geurt Stam een bouwlied gemaakt en Wally Huijbregts probeerde wat mee 

te zingen. Joop de Ruiter hield de tekst van het refrein op. 
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Geurt Stam 's baard zou er afgaan als het clubhuis er stond     
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Na een praatje onder 

andere over dat je het op 

negen vingers kon tellen 

was het dan zover.  

 

 

Kapper ?? had er zin in  
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Er was veel plezier tijdens de scheerbeurt en Milou Huijbregts ging na afloop de 
baardloze Geurt eens goed bekijken. 
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Vlnr: Joop de Ruiter, Ria Veenendaal, Marijn Huijbregts en Henk van Drie. 
 
 
 
 
 
 
Onder: Linda Hartkoorn en Frans Siccama 
Midden: Marijn Huijbregts, Christa Veenendaal, Piet de Kruiff en ? de Ruiter.
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Midden: Linda Hartkoorn  
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Namens RZC neemt Hetty Bindsbergen voor de 

praalwagen de eerste prijs in ontvangst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
De oranje RZC tent, gemaakt door Theo Gunsing heft lange tijd als feest ruimte gediend tijdens de 
RZC evenementen en op koninginne dagen. 
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1986  Waterpolo toernooi in Nieuwe Gein en Papendal 
  Terug Pg 5 
 

 
1986  Waterpolo toernooi in Papendal.  
 



Pupillen team   
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Weekend kamp in Grand Dorado van Heren. 
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Heren 1 kampioen. 
 

 
 
Boven: Eric Wijnveen, ?, Bart van Soest 
Midden: Rob Wobbes, Frans Siccama, ? , Henry Marsman  
Onder: Eric Rooseboom, Tonny de Kruiff en Reindert Heij 
  



1982 Zwemmer en zwemster van het jaar en Levinsonbeker, 
Trainingen gaan van Wageningen naar Papendal.  
 Terug pg 7  

 

 



1981 Aspirant dames waterpolokampioen van Gelderland
 Terug pg 7 
Kampioenswedstrijd werd gespeeld in Drachten. 
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Reindert Heij, Anton Geitenbeek en Joop de Ruiter. 
 

 
Lenie en Henk van Drie, relaxen.
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Veluwepost 1981 
 
Grootse receptie jubilerende zwemvereniging 

  

 

Met een drukbezochte receptie in restaurant Campman begonnen voor de jubilerende 

Renkumse Zwem- en Polovereniging (RZC) vrijdagavond de feestelijkheden in verband met het 

vijftigjarig bestaan. Het bestuur kwam handen tekort voor het in ontvangst nemen van 

gelukwensen en geschenken. 

Onder de aanwezigen waren o.a. de heer A. Grit, bedrijfsleider van het Sportfondsenbad te 

Renkum, de heer H. Snippe namens de Raad van Beheer van de N.V. Sportfondsenbaden, de 

heer J. Oostyen namens de Sport en Recreatiestichting, de heer F. J. C. Ehlebracht namens de 

KNZB en de Kring Gelderland, de heer G. Ziengs, wethouder van fin. namens de gemeente. 

Renkum en voorts afgevaardigden van andere verenigingen. De Renkumse Muziekvereniging 

„Eendracht" zorgde tijdens deze receptie voor een feestelijke noot door het brengen van een 

serenade. 

Namens de oud-leden spraken Steef Buddingh en Dick Overmars over wat RZC voor hen had 

betekend vlak na de oorlog. De heer Ehlebracht bood namens de KNZB de zilveren legpenning aan, 

alsmede een oude sok met geld. Wethouder Ziengs betreurde het dat de gemeente RZC tot nu toe 

nog niet aan een groter zwembad had kunnen helpen. Men is nu bezig met de voorbereidingen voor 

een multifunctioneel gebouw, waarbij ook een groter zwembad is gepland, hetgeen jammer genoeg 

pas op een later tijdstip gerealiseerd zal kunnen worden. Hij sprak de wens uit, dat de jubilerende 

vereniging ook in de toekomst het hoofd boven water zal weten te houden. 

Namens de leden sprak Joop de Ruiter het bestuur toe, verhaalde van een spontaan opgezette 

geldinzameling bij de leden door de dames Geitenbeek, Selman en Westerhuis, waarbij veel steun 

van de leden was ondervonden. De jeugdige Arno Klaassen was zo spontaan geweest om tien gulden 

uit zijn spaarpot te geven voor RZC bij deze actie. Daarom viel hem de eer te beurt een enveloppe 

met het ingezamelde geld aan te bieden. Van het opgehaalde geld was een automatisch 

koffiezetapparaat gekocht, hetgeen aan het bestuur werd overhandigd. 

Aan het adres van de wethouder richtte de heer de Ruiter vervolgens het verzoek om dit 

koffiezetapparaat een dak boven het hoofd te geven in de vorm van een binnenkort leegkomend 

houten schoolgebouw als clubgebouw voor RZC. 



Voorzitter Ap Kerseboom sprak aan het slot van deze receptie woorden van dank tot alle sprekers en 

voor alle geschenken. De leden van RZC wekte hij op om op de ingeslagen weg door te gaan voor 

hun vereniging.  

De feestelijkheden zijn reeds op gang gebracht met: 

 een zwemvierkamp (zaterdag j.l.) 

een polotoernooi (zondag j.l.)  

 een ludiek zwemfeest a.s. donderdag  

 en op de slotdag van de feestelijkheden a.s. zaterdag een tienkamp voor de Renkumse 

Sportverenigingen, een kindermiddag en een grote feestavond in Restaurant Campman. 
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Kindermiddag  
 

 
Optreden van de clown voor de kinderen. 
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Zeskamp in Renkum tussen de sportverenigingen. 
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Zeskamp in Renkum tussen de sportverenigingen  
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Verkleed zwemmen 
 
 

 
 Harm Hoogeveen als de 
promoter bij het verkleed 

zwemmen. 
 
    
 
 
 
Lenie van Drie, Gerrie  
Overmars en Dick 
Overmars 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Gemaskerd zwemmen, Henk van Drie 
speelt vals. 
 
 
 
 
 
Mieke Dalmeijer en Rianne en Gina 
Wieleman  
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De voorbereidingen 

 
Verkoop van de RZC shirts en 
handdoeken. Gerrie Overmars en 

Hennie de Ruiter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De jubileumbus 
van Harm 
Hoogeveen 
(waterpolotrainer)
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Dames  

 
De dames aspiranten:  
Van links naar rechts. 
Onder: 
Elseline Roseboom,  
Midden: 
Marga Heij, Hetty 
Geitenbeek, van 
Westerhuis, ?, Esther van 
Drie 
Boven: 
Linda Hartkoorn, Margot 
Huijbregts, Kuni van de 
Goor, Yvonne Dolman, 
Carrol Dalmeijer, Bep van 
Westerhuis en Lenie van 
Drie 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
De dames 1 en 2 waterpolo 
ploegen krijgen van de 
Nuts bank te Heelsum 
zwemtassen. 
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Dames wat te vieren 
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Heren, trainer en coach Harm Hoogeveen 

    
 
 Poloteam Heren 1980 : 

Van links naar rechts. 
Boven 
Harm Hoogeveen, Rob Wobbes, Eric 
Wijnveen, Henk Laurens, Dick Noordhoek, 
Midden: 
Roelie van de Berg, Anton Jacobs, 
Reindert Heij, Arno van Westerhuis, Peter 
de Zoete 
Onder: 
Tonny de Kruiff. 
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Heren. 
 

  

 

 
Heren Jeugd, Eric Wijnveen coach. 

Van Links naar rechts. 
Onder:  
?, ?, ?, Patrick 
Spanbroek 
Boven: 
Wilfred Gerritsen, 
Maurice Selman, ? , 
Patrick van de Berg en 
Eric Wijnveen 

 

 

 

 
 



           Terug pg 7 

Heren ontvingen tassen van Gert Rooseboom, Eurosport Renkum     
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Heren ontvingen shirts van Gert Rooseboom, Eurosport Renkum 

 



1980 Zwemofficials van RZC      
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Onder: Reindert Heij, Henny Salemink, ,?,?,? Dinie Verweij, Opperman, ? 
Boven: Gert, Jan Ahoud, Henk Bosch, Henk van Drie, ?, Lenie van Drie, ?, Chris Selman, Anton 
Geitenbeek en ? . 



1980 Bezoek bij de zwemvereniging in Sunderland. 
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R.Z.C. CLUBLIED.  

 

Er is een dorpje aan de Rijn 

Wat je maar zelden hoor't noemen Als er niet eentje was geweest  

die R.Z.C. zou roemen 

Zo'n clubje vind je nergens meer Waar je ook gaat speuren  
Die ene elub staat bovenaan Met blauw en oranje kleuren. 

REFREI N: 

R. Z.C'ers , R.Z.C'ers 
Van dat dorpje aan de Rijn 
Ja wij willen best bekennen 
Dat wij R,Z.C'ers zijn 

 
Wanneer je zaterdags'middag 
Een poosje voor het raam staat 
Dan zie je heel veel mensen steeds Waar zouden die naar toe gaan Na tuurlijk naar het 
zwembad toe Want R.Z.C, moet zwemmen 
AI is de tegenstand zo sterk Ze laten zich niet kennen 

REFREIN 
Vooruit R.Z.C. nu opgelet 
Om boven aan te blijven 
Zwem steeds eerlijk en oprecht Maar ook zonder te kijven  
En zwem dan steeds je afstand Dan zul je overwinnen 
Dan zal 'n ieder naar verloop van tijd Dit vrolijk liedje zingen  

REFREIN 

 

JUKELILLE  

REFREIN: 

Wij spelen zo graag, graag op de Jukelille 
't is om te gillen, dat wij dat willen, 
wij doen het goed, zoals het moet. Zonder flauwekul, want elke knul speelt Jukelille, speelt 
Jukelille 
 
Ik ben in Amsterdam geweest, zo van het platteland.  
Mijn moeder zei nog: Kiek goed uut, en hou het in de hand!  
Zo kwam ik bij een kroegie aan, O jongens wat een sfeer,  
mijn vrienden gaven daar een show en zongen telkens weer 
 
REFREIN 
 
In 't leger steek je heel wat op, en dat weet groot en klein.  
Wij leerden heel wat van de dochters van de kapitein.  
Maar op zo'n les zat ook die ouwe in het struikgewas.  
Ik schrok me rot, maar zei nog, met m'n tanden vol met gras,  

REFREIN 
 

             

HONKIE-TONKIE PIANISSIE 

REFREIN : 

Honkie, tonkie pianissie op je sinasappelkissie,  
speel maar verder, almaar verder. Honkie, tonkie pianissie op je sinasappelkissie,  
want we gaan nog niet naar huis. 

Je hebt zo van die kroegen waar muzikanten zwoegen 



tot `s morgens vroeg al is er niemand in de zaak 
dan heb je ook degenen die snel de benen nemen 
waar niet naar wordt geluisterd want dat heb je vaak.  
Maar in de Dolle Olifant, dat kroegje op de hoek 
kun je doorgaan tot het einde voor een slokkie per bezoek. 

REFREIN 
 
Ja, daar speelt toetsen Jantje, een aardig muzikantje,  
Hij speelt de sterren naar beneden voor een slokje drank  
een hele nacht te zwoegen, maar hij doet het met genoegen.  
Honkie Tonkie voor een jonkie, nee geen dank. 
maar in de Dolle Olifant dat kroegie op de hoek 
kun je doorgaan tot het einde voor een slokkie per bezoek.  
. 

REFREIN 

Maar om een uur of zeven als zijn vingers het begeven,  
dan ziet hij geen verschil meer tussen zwart en wit,  
Wij wensen hem welt'rusten want hij zal nie ts meer lusten, 
maar 't is toch wel een jongen waar veel pit in zit.  
Maar in de Dolle Olifant dat kroegie op de hoek  
kun je doorgaan tot het einde maar opeens valt daar het doek.  
 
REFREIN 

Zorg, dat je er bi j komt, bij  R.Z.C bij R.Z.C.  
Zorg, dat je er bi j komt, bij  R.Z.C bij R.Z.C., daar moet je zijn.  
Het is gezond voor je l ij f  en je leden, Bij RZC daar is niemand ontevreden, Zorg dat je er 
bi j komt, bi j  RZC daar moet je zi jn.  

Omdat we RZC'ers zi jn,dat wil len we weten,  
daarom zwemmen wij, daarom zwemmen wij.  
Omdat we RZC°ers zijn,dat willen we weten,  
daarom zwemmen wij overal, overal,overal waar er water is,waar er water is,  
overal,overal waar er water is,daar is de bal.  

 
REFREIN 

IF YOU'RE LOVE RZC 

Wijs : If you'r happy and you know it.  

If you're love RZC, clap your hands, If you're love RZC, clap your hands, If you're love 
RZC, you'r love RZC, you' re love RZC, clap your hands.  

If you're love RZC stamp your feets enz, 
If you're love RZC ring the bell, enz, If you're love RZC claque your tonque, enz,  
If you're love RZC say oehoe, enz, If you're love RZC do it all , enz,  

 

EEN NEDERLANDSE AMERIKAAN 

Een Nederlandse Amerikaan, die zie je al van verre staan,  
een Nederlandse Amerikaan, die zie je al van verre staan,  

REFREIN 

Van voor naar achter, van links naar rechts 
Van voor naar achter, van links naar rechts 

Van voor naar achter, van links naar rechts 
Van voor naar achter, van links naar rechts 

 
 
Zi jn buik li jkt net een luchtballon, ik wou dat ik er in prikken kon, (2X)  
REFREIN 

Zijn hoofd li jkt wel een varkenskop, e r zit zowat geen haar meer op, (2X) REFREIN 



Zijn neus l ijkt net een wortelstronk, ik wou dat ik er in bij ten kon, (2X) REFREIN 
Zijn hemd li jkt wel een prentenboek, het hangt een meter uit z'n broek, (2X) REFREIN 
Maar iemand met een goed verstand doet zo ie ts niet in nederland, (2X) REFREI N 

DE KONING VAN SIAM 

De Koning van Siam die had het zo koud,  
toen heeft hij  zijn kop in de kachel gedouwd, (2X)  
Hij moest voor zijn vrouween paar boodschappen doen.  
Een flesje azijn en een lapje katoen. (2X)  
Hij deed die azijn toen al in een verg iet,  
Dat was wel niet slim, maar dat hinderde niet, (2X)  
En toen hij toen hij toen thuis kwam, toen brulde zi jn vrouw:  
Ben j ij  nou een koning, wat heb ik aan jou, (2X)  
Hij kreeg het toen warm en toen kreeg hij het koud,  
toen heeft hij  zijn kop in de kachel gedouwd, (2X) 
De Koning van Siam die is nu kapoet, Dat krijg je er van als je boodschappen doet. (2X)  

 

MEESTER, WAT GAAN WE DOEN 

Meester waar gaan we heen, meester wat gaan we doen? 
+ Dit is de schoolslag. 

We duiken van de duikplank en mijn longen raken vol.  
BLUBE DE BLUB, BLUB BLUB, BLUBE DE BLUB, BLUB BLUB.  
+ Dit is de vl inderslag.  
+ Dit is de borstcrawl  
+ Dit is de rugslag 
 
10 RZC ` ERTJES 
 
Tien RZC'ertjes die zaten op de kant te beven,  
eentje is er dood gebeeefd, toen waren er nog maar negen, 
Negen RZC'ertjes die zwommen in een gracht,  
eentje verdronk er in die gracht, toen waren er nog maar acht.  
Acht RZC'ertjes zwommen in de regen, 
eentje dook er in een plas(!),toen waren er nog maar zeven.  
Zeven RZC'ertjes zwommen met een mes, 
eentje stak een ander neer,toen waren er nog maar zes.  
Zes RZCR'ertjes pesten een heel oud wijf9 
de vrouw werd kwaad, sloeg er een neer, toen waren er nog maar vi jf. Vijf RZC'ertjes stonden op 
de Pier, eentje viel van 't Piertje af,toen waren er nog maar vier 
Vier RZC'ertjes zaten bij Harm op de knie  
Eentje viel er van af,toen waren er nog maar drie.  
Drie RZC'ertjes varen over zee Eent je viel er in zee, toen waren er nog maar twee.  
Twee RZC'ertjes die aten laatst een peen 
Eentje verslikte zich in de peen toen was er nog maar een. 
Dat ene RZC'ertje die heb ik laatst gezien 
Die ging toen trouwen met Paulien Toen waren er zo weer tien!  

IN RENKUM IS EEN BAD 
Wijs: In Holland staat een huis.  

In Renkum is een bad,  
In Renkum is een bad,  
In Renkum is een bad ja ja, 
van je f iederla,fiederla hopsasa  
in Renkum is een bad, 
ja,in Renkum is een bad. 
En in dat bad daar trainen wij,  
en in dat bad daar trainen wij,  
en in dat bad daar trainen wij, ja ja,  
van je f iederla,fiederla hopsasa,  
 



in dat bad daar trainen wij  
ja, in dat bad daar trainen wij.  
 
 
3) Onze trainer heet Feije,enz,  
4) En een ander heet Harm,enz,  
5) En nu zitten we in de bus,enz!  
6) En de bus die gaat naar Engeland,enz.  
7) En na vier dagen komen we terug,enz,  
8) En dan gaan we weer naar huis,enz 9) Nu danken we meneer Salemink,enz. 10) Want we 
hebben pret gehad,enz, 11) En nu is dit l iedje uit, enz.  
 
 
DRIE LETTERS 
 
Mijn club die heeft drie letters,  
drie letters heeft mijn club,  
En had die niet drie letters,  
dan was het niet mijn club.  
Chiep kanarie (7x)chiep  
Fluiten           

 Terug pg 7 

Klappen  
Neurien 
 
 
BUSCHAUFFEUR 
 
Hallo hallo buschauffeur 2X 
Wij wil len u bedanken voor wat u doet jaa 
Kijk nu uit buschauffeur 2X 
anders vallen we nog op onze snuit,  
Dag zwembad en dag clubhuis  
Dag heel R.Z.C. 
We zien het heus wel zitten 
We gaan lekker naar de zee, 2X.  
 
BIG CITY 
 
Waar ter wereld ik ook kwam, nimmer trof ik zo een bende als in het oude 
Amsterdam,Welgelegen aan het IJ  
leven zij  daar vrij  en bli j .  
 
Ronkend in gepoetste blikk ies , vreemde vogels met hun stickies. Uit hun monden wolken rook, 
al l iepen zi j  op oliestook 
speedy kauwend met hun tanden,geen parkeerplaats meer voor handen  
 
En dan sta je op de stoep, glijdend door de hondepoep  
ja,het is er druk genoeg,op de straat en in de kroeg 
waar bolle jan zijn biertje hijst,en de jukebox vrolijk krijst  
 
 
Mijn vrouw die kri jgt haar eerste wee, op een zaaltje in 't wc  
lijkt de baby op zijn vader, wordt het wel een keizersnee  
van een metertje of twee, Amsterdam holadie 

REFREIN 

Big City,Big City,Big Big City,You're so pretty,Big City  
Hara krisna's op de dam,douwen in je hand een briefje hoe je happy leven kan, zo te zien en volgens 
mij , zijn ze zelf niet zo blij,  
d'Haringman staat op zijn stekkie,met een bleek getrokken bekkie  
eet hem nou maar op meneer,met die walmen van 't verkeer  
'k neem u echt niet in de maling,is het zo gerookte paling  

En daar staat een Arabier,eet patat met veel plezier, gebakken in dat's intressant,d'olie uit zijn 
vaderland 



een Engelsman zit shocking klem ,between de deuren van de tram  
Een dame als een toverfee,in een grote BMW 
wil je van 't trottoir afracen,'t zal wel een termeier wezen met der vent in de WW

,
 Amsterdam 

holadie 
 
REFREIN, 

 

En Thorbecke schudt z'n knar,ziet ze gaan en ziet ze komen hangend aan de  volle bar 
lessen zij hun grote dorst, aan barsvrouw blote borst  
't Wijkgebouw dat staat te trillen,als daar de gitaren gillen want de beatband uit de buurt,heeft er 
weer een zaal gehuurd ome Jaap die trekt benee, z'n accordion in twee  
Tante Jans in de bistro,eet andijvie uit een po, 
waar de trams de hoek om gillen of ze katten staan te villen en je redt je vege lijf anders wordt je 
koud en stijf, 
Net al die mensen op een kluit,denk je soms ik wil eruit eenzaam in je blote billen,door een oerwoud 
lopen gillen nee 
dat valt toch ook niet mee, Amsterdam holadie 

 
 
 
 
REFREIN 
 
Wijs : The greatest lover 
 
 
Hé hallo wij zijn van RZC 
He, hallo wij zijn van RZC 
Kom en zing met z'n allen mee, 

Wijs : zie ginds komt de stoomboot 

Zie ginds komt de stoomboot uit Renkum al aan, 
Hij brengt RZC'ers in Engeland aan. Hoe huppelt meneer Salemink het dek heen en weer,  
En hoe waaien de wimpers van Feie op en neer 

SMURFENLIED 

Waar komen jullie toch vandaan? 
Waar de smurfenhuisjes staan. 
Hebben jullie ook een eigen taal?  
Ja die spreken wij allemaal.  
Doen jullie iets wat wij niet durven?  
Ja want wij zijn echte smurfen.  
Dit is een lied met een leuk refrein,  
 jullie zijn groot en wij zijn klein 

De pianosmurf begint: la la la (ja, zing maar na) la la la la la enz.  
(en nu de tweede stem) la la la la la (en nu allemaal) la la la enz.  
 

REFREIN, 

Kunnen jullie door een waterkraan?  
Ja, wij kunnen door een waterkraan, 
En ook door een sleutelgat?  
Ja, ook door een sleutelgat, 
Kunnen jullie op een blokfluit spelen ?  
Ja daar kunnen wij ook op spelen.  
Vinden smurfen dansen fijn,  
ja maar alleen op dit refrein, 

refrein: la la la la la (wie is daar verkeerd aan het smurfen?) la la La la la la (He zing eens netjes 
mee) la la la (Yes sir) la la la enz 



Waarom zijn de smurfen klein?  
Omdat jullie groter zijn, 
Gaan jullie met die muts naar bed?  
Ja, die wordt nooit afgezet, 
Gaan jullie net als wij ook slapen?  
Nee, wij moeten driemaal gapen, 
Wat is jullie grootste wens? 
Smurfen maar dat snapt geen mens. 

refrein: la la la la la la la la la la la la la la la la la la enz. 

FOXIE FOXTROT 

Ze noemen me Foxie Foxtrot,  
wrijf de dansvloer effe op. 
Want als de band begint te spelen,  
nou dan hou ik nooit meer op. 
Dan begint mijn bloed te kriebelen  
en mijn benen staan niet stil,  
is hier soms een mooi meissie dat effe dansen met me wil? 

Refrein 

0 Foxie Foxtrot met je elastieke benen, die wil elke avond naar een dancing toe,  
zeg jongeman mag ik je meissie effe lenen 
'k wil met haar swinge want ik ben nog lang niet moe.  
En wil je vrijer dan niet even met me dansen, 
dan roep ik kwik, kwik slow want Foxie grijpt zijn kansen,  
0 Foxie Foytrot met je elastieke benen, die wil elke avond naar een dancing toe. (herhalen)  

Ja, zo dans ik heel mijn leven in elke discotheek of zaal,  
ik hoop nog een ding te beleven, dat ik de honderd nog eens haal. 
Dan zal het dansen van zo'n Foxtrot niet zo een, twee, drie meer gaan 
maar dan dans ik wel een Engels walsje met mijn eigen Sjaan.  

REFREIN 

 



  1979 Waterpolo        
 Terug pg 7 
Heren team en dames teams 
Boven:Harm Hoogeveen, Arno Westerhuis, Dick Noordhoek junior, Reindert Heij, Eelco van Goor 
Onder: Peter de Zoete, Eric Wijnveen, Rob Wobbes, Tonny de Kruiff en Anton Jacobs 
 

 



 
 
Dames waterpolo ploeg onder leiding van Henk van Drie.  
Onder: Letty Binsbergen, Anneke Rooseboom, Renate Selman, Hetty Geitenbeek, ?, Gerda 
Overdijkink, 
Boven: Henk van Drie, Monique van Drie, Tanja Leeuwis, Carrol Dalmeijer, Monica van Deelen en 
Linda Hartkoorn.  



1979 Clubhuis aan de Goudsbloemstraat.   
 Terug pg 7 

 
 

    



 

 



1979 Uitreiking Levinson-wisselbeker jaar 1979 door Sinter 
KlaasTerug pg 7 

 
Bij Sint roepen de trainers ,technische commissieleden en Anton Geitenbeek 

 
 
Beste R.Z.C. 'ers, 
 

Sedert een aantal jaren beschikt RZC over een Levinsonbeker  

en dat deze goede bestemming moet hebben, dat is zeker.  

Want deze beker werd door oud-badmeester Levinson van het Rijnbad ter beschikking gesteld, 

voor degenen, waarvan in het afgelopen jaar de beste dingen zijn gemeld.  

Nu, heel veel goede dingen zijn er in het afgelopen jaar gebeurd 

Daarover hoeft echt niet te lang te worden gezeurd. 

Met name door de trainers en alle technische commissieleden werd dit jaar heel wet werk verzet. 

 

 

Daardoor lagen velen soms erg laat te bed!  

Het Bestuur heeft daarom aan Sint gevraagd de beker dit jaar aan deze mensen te schenken 

en hen zo op deze wijze voor het vele werk te gedenken. 

Heren, heel hartelijk dank voor het vele werk voor RZC gedaan! 

Wij hopen dat jullie op dezelfde voet verder zult gaan. 

 

(Sint geeft de beker aan Anton Geitenbeek (hij is de oudste) 

+ dat iedereen een chocolade letter krijgt. 

 

Feye Schaap er Harm Hoogeveen. 

 

Onze trainers Feye en Harm wonen niet eens in de Renkum-dreeven 

Maar zij komen altijd trouw, al is het soms voor even. 

Sinds Harm de heren traint heerst er een echte teamgeest 

en dat is nog nooit zo geweest. 

Naast de polotraining is hij bij vele activiteiten van de partij  

ook al heeft hij soms net een dag vrij. 

Sint hoopt dat Harm nog vele jaren bij RZC zal trainen 

dan hoeven de poloers en RZC niet te wenen. 

 

Feye is van de afdeling wedstrijd-zwemmen 

Hij kan zijn zwemgroepen heel goed mennen. 

Zelfs al is hij nu in Amersfoort gaan wonen 

hij is toch altijd weer naar Renkum gekomen. 

Hij voert de zwemmers op tot grote prestaties 

en dat geeft bij velen prettige sensaties. 

Sint hoopt dat de ploeg in de B-afdeling zal blijven 

dan kunnen we met z’n allen in onze handen wrijven.  

 

Ter bevordering van de goede samenwerking in het komende jaar 

moeten jullie nu een Sint Nicolaasversje zingen als een echt paar.  

 

Klaas Vink bij zich roepen. 



Onze voorzitter Klaas Vink is vast geen Klaas Vaak 

 want hij staat altijd voor zijn zaak. 

Hij springt voor de financien van RZC op de bres 

anders was RZC allang op de fles. 

 
 
 

1979 Uitreiking Levinson-wisselbeker jaar 1979 door Sinter 
KlaasTerug pg 7 

 
 

Hij heeft kans gezien om geld te krijgen van de verzekering der K.N.Z.B en dat viel toch eigenlijk 
niet mee. 
Ook probeert hij  bij  de gemeente Renkum  er een extra subsidie uit te slepen, 
 
maar tot nu toe zijn de ambtenaren voor zijn argumenten niet bezweken.  

 

Soms krijg je de indruk dat RZC maar een stiefkind is 

en dat is toch eigenlijk wel heel erg mis. 

ergeleken met wat de andere verenigingen soms krijgen 

om van een goede clubhuisaccomedatie maar te zwijgen. 

Toch blijven we bij RZC maar steeds hopen, 

dat onze leden nog eens in een echt zwembad kunnen lopen. 

Dat we wedstrijden kunnen organiseren in een 25 m. bad 

want dat wedstrijdzwemmen in andere plaatsen zijn we zo langzamerhand zat. 

Beste Klaas, blijf de belangen behartigen voor RZC, 

dan zijn wij er allemaal blij en gelukkig mee! 

 

 

Evert Leander, penningmeester bij Sint roepen 

 

Onze penningmeester is Evert Leander 

hij knopt de eindjes altijd aan elkander. 

want RZC is net een kleine zaak 

en dan is het voor hem een hele taak 

om steeds maar weer de eindjes te beheren 

maar we kunnen van hem wat dat betreft nog wat leren. 

Wij hopen dat hij nog vele jaren voor de RZC centjes zal zorgen 

dan hoeven wij geen zorgen te hebben voor de dag van morgen. 

 

 

Henny Salemink is van het zwemsecretariaat 

hij zorgt dat alles op rolletjes gaat. 

Hij zorgt dat alle wedstrijdzaken 

niet in verwarring raken. 

Ook moet hij zorgen voor het vervoer 

en dat is soms een hele toer. 

Want meestal zijn het altijd dezelfde mensen die rijden 

en zijn er anderen die altijd het vervoer naar de wedstr i jden mijden. 

Henny wij zijn je heel dankbaar voor al dat geschrijf,  

zorg dat je nog een hele tijd bij RZC blijft. 

 



1979 Uitreiking Levinson-wisselbeker jaar 1979 door Sinter 
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Henk Heij , polosecretaris en Tim Heij' bij Sint roepen. 

 

Henk Heij zorgt niet alleen voortreffelijk voor de polozaken 

maar hij heeft nog vele andere taken. 

Hij is degene die meestal het bad in Wageningen op moet ruimen 

omdat de spelers dit meestal verzuimen. 

Toch zou het voor hem wel eens prettig zijn als hier eens verandering in kwam want met z’n allen 

een zwembad opruimen daar wordt je niks minder van. 

Ook moet hij in de regio menige polowedstrijd fluiten soms gaan 

zijn oren er zelfs van tuiten! 

De polo-afdaling moet maar eens bij zichzelf te rade gaan 

en dan bedenken dat er zonder scheidsrechters geen poloteams kunnen bestaan. 

 

Ook zijn vrouw Tim is
 
lang niet mis, 

zij zorgt voor de caps en houdt het clubhuis schoon en fris. 

Zij is altijd maar bang dat de KNZB zal gaan klagen 

dat er rommel blijft liggen van de RZC blagen. 

Tim en Henk, heel hartelijk dank voor het vele werk achter de 

schermen gedaan 

wij hopen dat jullie hiermee verder zult gaan. 

 

Mensen, die ook altijd achter de schermen werken 

zijn Henny en Mart Jacobsen daar kunnen jullie niet veel van merken. 

Maar zij zorgen ervoor dat de omslagen van het Logboek weer worden gedrukt en dat is nog ieder 

jaar weer gelukt. 

Mart zit vele uren lettertjes to plakken  

en dat is een heel karwei dat moet je niet uitvlakken. 

Henny zorgt ervoor dat er weer vele advertenties binnenkomen 

 ook al blijft zij er ‘s nachts van dromen. 

Sint dankt jullie voor al deze zaken 

en hoopt dat jullie nog ieder jaar de omslagen zullen maken. 

  



1979 Voorstel Nieuw Zwembad door B&W.   
 Terug pg 7 

Gemeente Renkum no. 12 raad d,d. 21 maart 1272 
 
Voorstel van B&W met betrekking tot het realiseren van zwembakkommodaties in de gemeente 
Renkum 

Oosterbeek , 6 maart 1979 

Naar aanleiding van door de raad gestelde vragen en van vragen uit de bevolking hebben wij in 

1977 aan het bestuur van de Sport- en recreatiestichting der gemeente Renkum verzocht de 

zwemgelegenheid in deze gemeente aan een beschouwing to onderwerpen. 

Voor wat betreft de samenstelling van de ingevolge dit verzoek in het leven geroepen commissie en 

de daaraan meegegeven opdracht veroorloven wij ons verwijzinq naar de eerste bladzijde van het 

door de commissie opgestelde rapport. Met de in dit rapport opgenomen  conclusies stemde het 

algemeen bestuur van de Sport- en recreatiestichting in zijn vergadering van 2 mei 1978 in. 

Daarna heeft genoemde stichting het rapport aan ons doen toekomen met het verzoek te 

bevorderen dat de gemeenteraad zijn standpunt bepaalt, opdat de plannen nader kunnen worden 

uitgewerkt. Sedertdien is geruime tijd verstreken, allereerst op grond van de over weging dat het 

niet juist zou zijn dit belangrijke oderwerp nog door de gemeenteraad in zijn oude samenstelling 

en bovendien juist in de vakantieperiode te laten behandelen. 

Voorts was er met betrekking tot de zwembadproblematiek, gezien in het licht van de 

aanbevelingen van de commissie, een ten tijde van het opstellen van het rapport nog niet te 

voorziene ontwikkeling op gang gekomen. Wij doelen hier op de stroomversnelling waarin de 

vooorbereiding van de plannen voor de bouw van een centrale akkommodatie te Renkum/Heelsum 

inmiddels is terecht gekomen, mede naar aanleiding van de afspraken die daaromtrent in het 

beleidsplan in hoofdzaken, opgesteld door de drie raadsfracties, zijn gedaan. Zoals u reeds bij de 

behandeling van de begroting voor 1979 door ons is medegedeeld, hebben wij een stuurgroep 

geformeerd,die ons college en de raad zal adviseren omtrent de mogelijk heid van het bouwen van 

een dergelijke centrale akkommodatie, al dan niet in combinatie met het bestaande en eventueel 

uit te breiden overdekte zwembad van de N.V. Sportfondsen to Remkum. Vertegenwoordigers van  

Sport fondsen zijn in die stuurgroep opgenomen en er vindt nu u itvoerig overleg over een 

dergelijke combinatie plaats.  

Doze ontwikkeling was ten tijde van de samenstelling van het zwembadrapport nog niet te 

voorzien en was voor ons aanleiding de behandeling van het rapport aan te houden totdat 

hierover meer duidelijkheid zou zijn verkregen. 

Tenslotte heeft de zwembadcommissie zich in haar advies op bladzijde 8 onder B niet definitief 

uitgesproken omtrent de positie van het instructiebad to Oosterbeek en bet schoolzwemmen van 

de scholen die daarvan gebruik maken. 

Mede tegen de achtergrond van het feit, dat het contract tussen de gemeente en de heer R. 

Verwoert als eigenaar van het zwem- en instructiebal in Oosterbeek per I mei 1979 afloopt, 

meenden wij ook op dit punt meer duide lijkheid te moeten verkrijgen hetgeen op  de aanbieding 

van het zwembadrapport aan de raad ook van invloed is geweest.  



1978 Trouwen van Truus Geitenbeek.    
 Terug pg 7 
Truus verzorgde enthousiast het secretariaat zwemzaken en volgde alle zwemwedstrijden. 

 

                





1933 RZC organiseert zwemwedstrijden in het Rijnzwembad.   
 Pg 10 
 
1932 Het oudste document van RZC.   

 1932 Volkszwemwedstrijden. 
 

1931 De sporten van de badmeester en eerste trainer van RZC: A.J. Levinson  

 1931 Een veer op de hoed van A.J. Levinson 

1929 Opening van het Rijnzwembad 

 


