Het Groot RZC Plakboek B2 (1973 - 1990)

Uit het archief van RZC
Samensteller Wally Huijbregts

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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1990 Het clubhuis, de start van de casco bouw
Terug pg 6

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).

1990 Het clubhuis, de start van de casco bouw
Terug pg 6

1990 Het clubhuis, de start van de casco bouw

Terug pg 6

Op een zaterdag happy hour: vlnr Patrick van de Berg, Frits Jagers en Jan Wessels

1990 Het clubhuis, de binnenbouw
Terug pg 6

1990 Het clubhuis, de binnenbouw
Terug pg 6
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

1990 Het clubhuis, de binnenbouw
Terug pg 6

Het stel- en timmerwerk werd gedaan door Dirk Hendriksen en Eric Wijnveen en Frits Jagers
(stelwerk voegen, tegels leggen en tuinaanleg)

1990 Het clubhuis De binnenbouw

Electriciteit door Wout Gerritsen

Terug pg 6

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

1990 Het clubhuis, de binnenbouw
Terug pg 6
Het leggen en schrobben van de vloer

Frits Jagers en Jan Wessels Ria Veenendaal en Alie Gerritsen

1990 Het clubhuis , het meubilair
Terug pg 6
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.

1990 Het clubhuis het meubilair
Spuiten van het meubilair in de tuin van Wally Huijbregts

Terug pg 6

Bennie Brugmans, Geurt Stam en Patrick van de Berg

1990 Het clubhuis, de laatste loodjes, veluwepost

Terug pg 6

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 wit stenen
clubhuis beginnen, een onderkomen dat zeker vele tientallen jaren mee kan. Het
resultaat van alle inspanningen wordt eind juni feestelijk geopend.

1990 Clubhuis, opening door wethouder Boekhorst
Terug Pg 5

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.

1990 Clubhuis, opening door wethouder Boekhorst
Terug Pg 5

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 evenementencom missie
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 g arant 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 aanzienlijk
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

1990 Het clubhuis, opening door wethouder Boekhorst
Terug Pg 5
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.

1990 Het clubhuis, opening door wethouder Boekhorst
Terug Pg 5
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.

1990 Het clubhuis, openingsfeest

Terug

Pg 5

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

1990 Het clubhuis, openingsfeest
Pg 5

Terug

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.

1990 Het clubhuis, openingsfeest
Geurt Stam 's baard zou er afgaan als het clubhuis er stond

Terug Pg 5

Na een praatje onder
andere over dat je het op
negen vingers kon tellen
was het dan zover.

Kapper ?? had er zin in

1990 Het clubhuis, openingsfeest
Pg 5

Er was veel plezier tijdens de scheerbeurt en Milou Huijbregts ging na afloop de
baardloze Geurt eens goed bekijken.

Terug

1989 Kaarten in Albert Schweizer school bij gebrek aan
een clubhuis.
Terug Pg 5

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.

1988 Koninginne dag
Terug Pg 5

Midden: Linda Hartkoorn

1988 Koninginne dag
Terug Pg 5
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.

1987 Op kamp
Terug Pg 5

1986 Waterpolo toernooi in Nieuwe Gein en Papendal
Terug Pg 5

1986 Waterpolo toernooi in Papendal.

Pupillen team

1985 Waterpolo toernooi in Lochem en Zimbawe ploeg
Terug pg 6

1984 Waterpolo
Terug pg 7
Weekend kamp in Grand Dorado van Heren.

1984 Waterpolo
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

Terug pg 7

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.

1981 Dames waterpolokampioen van Gelderland
Terug pg 7

Reindert Heij, Anton Geitenbeek en Joop de Ruiter.

Lenie en Henk van Drie, relaxen.

1981 Het 50 jarig jubileum van RZC.
Terug pg 7
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.

1981 Het 50 jarig jubileum van RZC.
Kindermiddag

Optreden van de clown voor de kinderen.

Terug pg 7

1981 Het 50 jarig jubileum van RZC.
Terug pg 7
Zeskamp in Renkum tussen de sportverenigingen.

1981 Het 50 jarig jubileum van RZC.
Terug pg 7
Zeskamp in Renkum tussen de sportverenigingen

1981 Het 50 jarig jubileum van RZC.
Terug pg 7
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

1981 Het 50 jarig jubileum van RZC.

Terug pg 7

De voorbereidingen
Verkoop van de RZC shirts en
handdoeken. Gerrie Overmars en
Hennie de Ruiter .

De jubileumbus
van Harm
Hoogeveen
(waterpolotrainer)

1980 Waterpoloploegen
Dames

Terug pg 7

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.

1980 Waterpoloploegen
Dames wat te vieren

Terug pg 7

1980 Waterpoloploegen
Terug pg 7
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.

1980 Waterpoloploegen
Terug pg 7
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

1980 Waterpoloploegen
Terug pg 7
Heren ontvingen shirts van Gert Rooseboom, Eurosport Renkum

1980 Zwemofficials van RZC
Terug pg 7

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.
Terug pg 7

1980 Bezoek bij de zwemvereniging in Sunderland.
Terug pg 7

1980 Sunderland liedjes
Terug pg 7
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 Natuurlijk 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 wi llen,
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 j ongens 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 niets 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 bij komt, bij R.Z.C bij R.Z.C.
Zorg, dat je er bij komt, bij R.Z.C bij R.Z.C., daar moet je zijn.
Het is gezond voor je lijf en je leden, Bij RZC daar is niemand ontevreden, Zorg dat je er
bij komt, bij RZC daar moet je zijn.
Omdat we RZC'ers zijn,dat willen 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
W ijs :

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

Zijn buik lijkt net een luchtballon, ik wou dat ik er in prikken kon, (2X)
REFREIN
Zijn hoofd lijkt wel een varkenskop, er zit zowat geen haar meer op, (2X) REFREIN

Zijn neus lijkt net een wortelstronk, ik wou dat ik er in bijten kon, (2X) REFREIN
Zijn hemd lijkt wel een prentenb oek, het hangt een meter uit z'n broek, (2X) REFREIN
Maar iemand met een goed verstand doet zo iets 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 zijn vrouw:
Ben jij 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, W AT GAAN WE DOEN
Meester waar gaan we heen, meester wat gaan we doen?
+ Dit is de schoolslag.
W e duiken van de duikplank en mijn longen raken vol.
BLUBE DE BLUB, BLUB BLUB, BLUBE DE BLUB, BLUB BLUB.
+ Dit is de vlinderslag.
+ 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 wijf 9
de vrouw werd kwaad, sloeg er een neer, toen waren er nog maar vijf. 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
W ijs: In Holland staat een huis.
In Renkum is een bad,
In Renkum is een bad,
In Renkum is een bad ja ja,
van je fiederla,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 fiederla,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) W ant we
hebben pret gehad,enz, 11) En nu is dit liedje 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
W ij willen 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.
W e zien het heus wel zitten
W e gaan lekker naar de zee, 2X.
BIG CITY
W aar ter wereld ik ook kwam, nimmer trof ik zo een bende als in het oude
Amsterdam,W elgelegen aan het IJ
leven zij daar vrij en blij.
Ronkend in gepoetste blikkies , vreemde vogels met hun stickies. Uit hun monden wolken rook,
al liepen zij op oliestook
speedy kauwend met hun tanden,geen parkeerplaats meer voor han den
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 buur t,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 walsj e 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.
O ok probeert hij bij de gem eente Renk um 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 weds trij den 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
KlaasTerug pg 7
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 me t be trekking tot he t realise ren van zwembakkommodaties in de gemeente
Re nkum
Ooste rbeek , 6 maart 1979

Naar aanle iding van door de raad geste lde vragen en van vrage n uit de bevolking hebben wij in
1977 aan het bestuur van de Sport - en re creatiestichting de r gemeente Re nkum ve rzocht de
zwe mgelege nhe id in deze ge meente aan een beschouwing to onde rwerpen.
Voor wat be tre ft de same nste lling van de ingevolge dit ve rzoek in het leve n geroepen commissie e n
de daaraan meegegeven opdracht ve roorloven wij ons ve rwijzinq naar de eerste bladzijde van he t
door de commissie opgestelde rapport. Met de in dit rapport opgenomen conclusies stemde he t
algemeen bestuur van de Sport - e n recreatiestichting in zijn vergade ring van 2 me i 1978 in.
Daarna heeft genoemde stichting he t rapport aan ons doen toekome n me t he t ve rzoek te
bevordere n dat de gemeente raad zijn standpunt bepaalt, opdat de plannen nade r kunnen worden
uitgewe rkt. Sede rtdien is ge ruime tijd ve rstreke n, alle ree rst o p grond van de ove rweging dat he t
nie t juist zou zijn dit be langrijke oderwe rp nog door de gemeente raad in zijn oude samenste lling
en bove ndien juist in de vakantie periode te late n behande len.
Voorts was e r me t be trekking tot de zwembadproblematiek, gezi en in he t licht van de
aanbevelingen van de commissie , een ten tijde van he t op ste llen van he t rapport nog nie t te
voorziene ontwikkeling op gang gekome n. Wij doele n hie r op de stroomve rsnelling waarin de
vooorbe reiding van de planne n voor de bouw van een ce ntrale akkommodatie te Renkum/Heelsum
inmidde ls is te recht gekome n, mede naar aanleiding van de afspraken die daaromtre nt in he t
be leidsplan in hoofdzaken, opgeste ld door de drie raadsfracties, zijn gedaan. Zoals u reeds bij de
be handeling van de be groting voor 1979 door ons is mede gedeeld, hebbe n wij een stuurgroep
ge formee rd,die ons college e n de raad zal advise ren omtrent de mogelijk heid van he t bouwen van
een de rgelijke centrale akkommodatie , al dan nie t in combinatie met he t bestaande en eve ntuee l
uit te bre iden ove rdekte zwe mbad van de N.V. Sportfondsen to Remkum. Ve rtege nwoordige rs van
Sport fondsen zijn in die stuurgroep opgenomen e n er vindt nu uitvoe rig ove rleg over een
de rgelijke combinatie plaats.
Doze ontwikkeling was te n tijde van de same nste lling van he t zwembad rapport nog nie t te
voorzien e n was voor ons aanleiding de behandeling van he t rapport aan te houde n totdat
hie rove r mee r duidelijkheid zou zijn verkregen.
Te nslotte heeft de zwembadcommissie zich in haar advies op bladzijde 8 onder B nie t de finitie f
uitgesproken omtre nt de positie van he t instructie bad to Oosterbeek en bet schoolzwemme n van
de scholen die daarvan gebruik maken.
Mede tegen de achte rgrond van he t fe it, dat het contract tussen de gemeente en de heer R.
Ve rwoe rt als eige naar van he t zwem - en instructiebal in Ooste rbeek pe r I me i 1979 afloopt,
meenden wij ook op dit punt mee r duide lijkhe id te moe ten ve rkrijge n hetgeen op de aanbieding
van he t 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.

1978 Trouwen van Truus Geitenbeek.
Terug pg 7

1978 Waterpologroepen
Terug pg 7
Aspiranten
dames.
Boven:
Marga Heij,
Carrol
Dalmeijer,
Westerhuis,
Ester van
Drie en
coach
Reindert Heij
Onder: Hetty
Geitenbeek,
?, Monica
van Deelen,
?, en ?

Damesteam:
Onder: Karin Huijbregts, Mieke Dalmeijer, Gina Wieleman, Ditta Kelderman, Ineke van Haren
Boven: Yvonne Dolman, ? ,? ,Rianne Wieleman en Monique van der Meijde. Achter coach Dick
Noordhoek.

1978 Waterpologroepen

Terug pg 7

Heren 1 en Heren 2

Boven: Harm
Hoogeveen, Dick
Noordhoek junior,
Henk Laurens, Eric
Wijnveen, Peter de
Zoete en Reindert
Hey,
Onder: ?, Arno van
Westerhuis, ? en ?

Boven: Kees Zegveld,
?, Gijs van Westerhuis,
? Henk van Drie,
Onder: ?, ?, ?, ? en ?

Gelegenheidsteam
voor toernooi in Rheden, Flamingo’s.
Onder: Eelco, Eric Wijnveen, Reindert Heij,
Henk van Drie, Wally Huijbregts.
Boven: Gijs van Westerhuis, Arno van
Westerhuis, Henk Laurens, Rob Wobbes en
Dick Noordhoek.

1977 Evenementen commissie
Terug pg 7
Er is een actieve Evenementen commissie die vooral ook activiteiten organiseert voor de jeugd.

Evenementen commissie:
Eric Wijnveen, Karin Huijbregts,
Henk , Reinderrt Heij en Gina
Wieleman

Deze commissie was zeer actief. Ze
verdiende met allerlei activiteiten
een behoorlijke som geld hetgeen
een goede basis was voor de bouw
van ons clubhuis in 1990!

1977 Het eerste maar niet officiële clubhuis van RZC: de KIT
Terug pg 7
Uit deze jongerengroep ontstond de succesvolle evenementen commissie.

1977 Vossenjacht in het centrum van Renkum, herfstvakantie.
Terug pg 7

Inneke van Haren en Karin
Huijbregts

Gina Wieleman en ?

YvonneDolman, Gina
Wieleman, Ineke van Haren en

? en Eric Wijnveen

Rianne Wieleman,

Karin Huijbregts

1977 Evenementen commissie
Terug pg 7
Er is een actieve Evenementen commissie die vooral ook activiteiten organiseert voor de jeugd.

Evenementen commissie:
Eric Wijnveen, Karin Huijbregts,
Henk , Reinderrt Heij en Gina
Wieleman

Deze commissie was zeer actief. Ze
verdiende met allerlei activiteiten
een behoorlijke som geld hetgeen
een goede basis was voor de bouw
van ons clubhuis in 1990!

1977 Oprichting van een tweede zwemvereniging in Renkum
De Reddingsbrigade Renkum
Terug pg 8
Binnen RZC was er in deze tijd een keepfit groep waar onder leiding van Kees
Veldwijk en later onder leiding van Henk van Drie flink werd getraind en gezeliig werd
gepolo’d.

De heer Rijk van de Kaa, lid van deze zwemgroep en tevens badmeester van het
zwembad, heeft toen zonder enige informatie /overleg met het toenmalig bestuur een
tweede zwemclub in Renkum “de Reddingsbrigade Renkum” opgericht.

RZC kwam op de hoogte toen op de lagere scholen in Renkum foldermateriaal werd
uitgedeeld. RZC was niet blij met de oprichting van deze tweede vereniging.

De officiële oprichting van de vereniging werd bekend gemaakt in de zaal van de
kerk in Renkum. De toenmalige voorzitter Wally Huijbregts en de de secretaris Mevr
Anneke Rooseboom hebben deze bijeenkomst bijgewoond.

Toen gevraagd werd of iemand nog vragen had heeft Wally Huijbregts een kleine
speech afgestoken. Hij vertelde dat RZC het betreurde dat er een tweede vereniging
binnen Renkum was opgericht omdat hij onder andere verwachtte dat nu de
verdeling van gemeente-subsidies en baduur alleen maar moeilijker zou worden.

Ondanks deze donkere wolk sprak Wally Huijbregts zijn bewondering uit voor het
enthousiasme en organisatie- vermogen van de Heer Rijk van de Kaa en wenste
hem alle succes.

Inmiddels is gebleken dat De reddingsbrigade zijn recht van bestaan duidelijk heeft
aangetoond. De kwaliteit van samenwerking tussen beide verenigingen was in de
loop der jaren wisselend, maar is wel steed beter geworden.

1977 Oprichting van een tweede zwemvereniging in Renkum
De Reddingsbrigade Renkum
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1977 Oprichting van een tweede zwemvereniging in Renkum
De Reddingsbrigade Renkum
Terug pg 8

1977 Zwem en waterpologroepen

Terug pg 8

De zwemgroepen

De florellen zwemploeg met Bert Dibbits als zwemtrainer. Assistent trainer Geert van Deelen.
De junioren zwemgroep.

Deelneemsters aan de 2 km Bosbaan

zwemtocht in Amsterdam, 12 juni.
Onder: ? Gina Wieleman, Dalmeijer, Leeuwis,
Karin Huijbregts, Yvonne.
Midden: Monica van Deelen, Margot Huijbregts,
Monique van Drie, Ditta Kelderman.
Boven: ?, ?, ?, Rianne Wieleman, Anneke
Rooseboom, ?, ?.

1977 Zwem en waterpologroepen

Terug pg 8

Waterpolo en keepfit

De

Keepfit groep, ook wel Rolmopsen genoemd:
Onder: Mevr Jacobs
Zittend: de Leeuw, ?, ? , Termaat, ? , ?, Lenie van Drie, Mart Jacobs
Staand: ? ,? , ?, Anton Geitenbeek, Ap van de Wollenberg, Cees Zegveld, Freek Smaling, ?, ? en
Henk van Drie

Heren 2 groep: Vlnr: Theo van Gent, Henk van Drie, Joop den Hartog, Gijs van Westerhuis, Paulk van
Brakel, Wally Huijbregts, Henk Groeneveld en Beer de Zoeten

1976 De zwem en waterpologroepen
Terug pg 8
De zwemgroepen op donderdag

Donderdag groep 1

Donderdag groep 2 met Gijs Westerhuis als
trainer.

Donderdag groep 4
Donderdag groep 3

Donderdag groep 5

Donderdag groep Florellen

1976 De zwem en waterpologroepen
Terug pg 8
De zwemgroepen op donderdag en dinsdag

Donderdag groep Florellen met Bert Dibbits als trainer Dinsdag groep met Truus Geitenbeek als
trainster

Dinsdag groep 2, De Manta’s, met Henk van Drie als trainer

Dinsdag groep 3

1976 De zwem en waterpologroepen
Terug pg 8
Waterpologroepen
De aspiranten ploeg met Reindert Heij als
trainer.
Boven vlnr: Mario Vermeulen, Rob Lafeber,
Wijnand Willemsen, Marco Robbeson, John
Huyzer, Reindert Heij (coach).
Onder vlnr: Henk Groeneveld, Bob van de
Kolk en Ilco van Goor.

De dames ploeg met Dick Noordhoek als
trainer.
Onder: Thea Rothuis, Tiny ten Böhmer,
Rianne Wieleman, Ineke van Haren, Ina van
de Wollenberg
Boven: Dick Noordhoek, Gina Wieleman,
Monique van de Meiden, Yvonne Dolman ,
Ditta Kelderman en Karin Huijbregts

De Heren
en Dames
polo
ploegen
met
Theunisse
n van
Manen en
Dick
Noordhoek
als
trainers.

1976 Welkom bij RZC

Terug pg 8
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1976 Welkom bij RZC
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1976 Welkom bij RZC

Terug pg 8

1976 Welkom bij RZC

Terug pg 8

1976 Actie voor een nieuw Zwembad

Terug pg 8

Ook in 1976 werd nog steeds actie gevoerd voor een wedstrijdbad.

Hierbij werden ook RZC
stickers
”piranha’s” uitgedeeld.
Enkele jaren werden de
heren teams ook de
Piranha’s genoemd,
ofschoon er zoals later
bleek in Enschede een
studententeam in de
competitie speelde dat ook
De Piranha’s heette.
Marijn Huijbregts speelde
daar enkele jaren
gedurende zijn studietijd.

1975 Kaartavonden en kleine feesten in klaslokalen

Terug pg 8

Harm Hoogeveen, Hennyde Ruiter, Joop de Ruiter, Ria Veenendaal en Marijn Huijbregts

Onder: Linda Hartkoorn, Frans Siccama
Midden:Marijn Huijbregts, Piet de kruif, ? de Ruiter

1975 Trainingslogboek, ingevoerd door trainer Bert Dibbets.
Terug pg 8

1973 Beschouwing uitbreiding sportfondsenbad Renkum, Alle
Langius.
Terug pg 8

1973 Beschouwing uitbreiding sportfondsenbad Renkum, Alle
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1973 Beschouwing uitbreiding sportfondsenbad Renkum, Alle
Langius.

1973 Beschouwing uitbreiding sportfondsenbad Renkum, Alle
Langius.

1973 Beschouwing uitbreiding sportfondsenbad Renkum, Alle
Langius. Terug pg 8

1973 Beschouwing uitbreiding sportfondsenbad Renkum, Alle
Langius.

1973 Beschouwing uitbreiding sportfondsenbad Renkum, Alle
Langius.
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In 1928 werd het bad in de Rijn geopend (Ab van de Wollenberg was toen 6 en Gijs van
Westerhuis 3 jaar, Henk van Drie werd pas in 1934 geboren). Het bad was een schenking van
de papierfabriek van Gelder en Zn. Een Stichting deed de bedrijfsvoering van het bad.
Het Rijnbad kwam in 1931 in het bezit van de VVV en volgens een ingezonden stukje in de
"Remkumsche Courant" van 17 januari 1931 gaat het aanvankelijk financieel niet zo goed met
het bad. In dit ingezonden stuk wordt gezegd dat de VVV door royale schenkingen het bad
wel in bezit heeft gekregen maar dat het bestuur niet al te veel beperkende maatregelen moet
voorschrijven, waardoor het beheer wordt bemoeilijkt. Volgens de ingezonden briefschrijver
moet men meer overlaten aan Hr. Levinson, de badmeester. Dus toen gold ook al het motto
"meer delegeren". De Hr. Levinson was vanaf de opening van het bad in 1928 badmeester
geweest. Van alle kanten wordt hem in de pers lof toegezwaaid en toen hij in 1950 naar den
Helder vertrok kreeg hij op een feestavond in de zaal van van de Born het erelidmaatschap
van RZC. Dat ging toen nog vergezeld met het opspelden van de gouden erespeld door de
voorzitter van RZC de Hr D. van Drie, de vader van Henk van Drie.
In 1934 werd het Rijnbad uitgebreid met 7 meter, zodat het toen beantwoordde aan de eisen
van de KNZB, toen nog de ANZ geheten. Er konden vanaf dat moment officiële wedstrijden
worden gehouden.
Na de oorlog 1940 1945 werd gelijk met de herstelling, het bad verder uitgebreid; het werd
verbreed. Op 22 mei 1948 werd het bad heropend.
In 1960 moest het bad door vervuiling van de Rijn worden gesloten.
Door het toenmalig bestuur met als voorzitter Hr. D. Overmars werd besloten RZC een
slapend bestaan te laten leiden tot er een betere tijd zou aanbreken. Die kwam toen
Wageningen in 1968 een prachtig overdekt 25 m wedstrijdbad opende. RZC begon in dit bad
van de grond af aan nieuw zwemtalent op te leiden. In een periode van 3 maanden had RZC
350 leden die hun zwemdiploma gingen halen. Busdiensten werden geregeld om deze leden
naar Wageningen te vervoeren. Het was een geweldige organisatie, die veel bewondering
afdwong. In de eerste groep die het A-diploma behaalde zaten latere zwemsterren en
bekenden zoals Benny van Lunteren, Hetty Lubberding en Walter Thiemessen. Het
toenmalige bestuur bestond uit Dick Overmars (voorzitter), Annie Emmen, Mevr Lubberding,
Henk Lubberding, Ab van de Wollenberg (penningmeester), Henk van Drie en Gijs van
Westerhuis.
Voor het verkrijgen van een eigen zwembad in Renkum zat RZC niet stil. Voorzitter Dick
Overmars had in de slapende periode een actiecomité stichting Sportfondsenbaden RenkumHeelsum opgericht. Voorzitter van dit comité was Hr. F Campman. Daarnaast werden onder
leiding van Hr. Lubberding en Alle Langius acties gevoerd voor de realisering van een
overdekt zwembad in Renkum. Er wordt door de bevolking ca 100.000 gulden bij elkaar
gebracht in de vorm van schenkingen en obligaties. Ondanks deze inzet besloot de politiek
voor de bouw van een 20 m lang en 8 m breed instructiebad. De financiële polsstok van de
gemeente kon deze sloot (kosten ca 600000 gulden) nog net overbruggen. De bouw van een
normaal wedstrijdbad (25x12 m), had onder andere tot gevolg gehad dat een belangrijke
subsidieregeling zou worden misgelopen. Een bad in de afmeting 25x8 m was slechts 40000

gulden duurder geweest! We kunnen vaststellen dat de Renkumse bestuurders niets van de
geschiedenis hadden geleerd: het bad was weer te klein, nu geen 7 meter maar 5 meter. Uit de
pers blijkt dat vele Renkumers een wedstrijdbad hadden verwacht. De pers spreekt van:
"Krijgen we nu een badkuip of een zwembad?".
Op 17 december 1969 werd het instructiebad in Renkum in gebruik genomen en op 31 januari
1970 wordt het officieel geopend door de toenmalige voorzitter van de Raad van Bestuur Hr.
J. Tinssen. De toenmalige voorzitter van RZC Hr. A. Langius is uiteraard blij met het nieuwe
bad, maar is niet tevreden. Hij wordt min of meer gerustgesteld door Hr. Bierenbroodspot van
de NV Sportfondsenbaden die bij de opening van het bad meedeelt dat het wel de bedoeling is
dat er op korte termijn nog een groot openlucht buitenbad wordt bijgebouwd.
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Het instructiebad in Renkum is geen bezwaar voor RZC om volop te trainen met de
zwemselectiegroep. Zo wordt op 17 augustus 1971 de tienduizendste bezoekster, de RZC ster
Margo Gademan, onthaald op en cadeautje. Het instructiebad is niet ideaal. Het water is
ondiep zodat tijdens trainingen de zwemmers de banen (toch al kort) niet geheel afmaken;
keerpunten volgens de regels kunnen niet goed geoefend worden; waterpolo-baltraining en
spelsituaties kunnen niet worden geoefend. Door het kleine bad moet er veel tijd worden
gehuurd en is het kader zeer druk belast. RZC zwemt in Renkum op Maandag, Dinsdag,
Donderdag en Vrijdag avond van zes tot acht uur. Enkele jaren traint de zwemselectie-groep
zelfs nog op drie ochtenden van zes tot zeven uur.
Het bestuur blijft actief om uitbreiding tot een wedstrijdbad te verkrijgen. De toenmalige
voorzitter Hr. A Langius dient op 15 juni 1973 een nota bij de Gemeente in, waarin hij pleit
voor een overdekt 25 m zwembad met schuifwand. RZC acht het openlucht bad geen haalbare
zaak. De Sport- en Kampeerstichting adviseert de Raad na het maken van verschillende
"snoepreisjes" tot het realiseren van een overdekt wedstrijdbad in Renkum. Besluiten worden
echter niet genomen.
RZC moet blijven trainen in een wedstrijdbad en het Wageningse bad blijft het thuisbad voor
de wedstrijden. De mogelijkheid doet zich voor om goede trainingstijden te krijgen in het
zwembad te Papendal. Er wordt niet lang geaarzeld en RZC schakelt over van Wageningen
naar Papendal. Daar de afstand groot is wordt enkele jaren een busdienst onderhouden, totdat
leden en de ouders van de leden door carpooling het probleem oplossen. Vele ouders blijken
nu ook lid te worden om wat baantjes te kunnen trekken.
Na veel politiek geharrewar in de perioden 1980 tot 1990 wordt door B en W besloten tot de
renovatie van het verouderde instructiebad (met veel achterstallig onderhoud). Een marktonderzoek leerde dat in verband met de leeftijdsopbouw van de gemeente, het de goedkoopste
oplossing is het instructiebad te renoveren en het uit te breiden met een zwemparadijs. Een
wildwater-baantje, borrelbad, Turks stoombad, bar en zonnebanken maken deel uit van het
zwemparadijs. Het instructiebad blijft ongewijzigd qua afmetingen. In Januari 1992 wordt het
Renkumse zwemparadijs geopend en RZC kan daar veel leuke evenementen in gaan
organiseren, maar de accommodatie is er voor de wedstrijdsport op achteruit gegaan. De
kleedkamers zijn verkleind, er zijn meer kwetsbare ramen gekomen, waardoor baltrainingen

nog moeilijker worden. Bij het marktonderzoek en de meningsvorming door de politieke
partijen is nooit de mening gevraagd van RZC. Daarentegen heeft RZC het in deze periode
het erbij laten zitten en is er geen harde actie gevoerd om de gemeente te motiveren voor de
bouw van een 25 m bad. Ook de andere zwemverenigingen in Renkum de Reddingsbrigade en
de Waag, waarvoor de belangen minder waren dan voor RZC, hebben geen acties gevoerd.
De politiek is kortzichtig geweest en heeft geen oog gehad voor de investering in de toekomst
voor de jeugd en benadeelt de wedstrijdsport.
Door goede financiële subsidieregelingen laat B en W de zwemvereniging niet dobberen en
kan de wedstrijdsport in Papendal beoefend blijven worden. Thuiswedstrijden spelen in een
eigen bad in Renkum blijft nog een droom.
Toch hoopt RZC dat er in de nabije toekomst nog een echt wedstrijdbad in gebruik wordt
genomen. Toen RZC het 50 jarig bestaan vierde heeft Lenie van Drie eens gezegd dat ze op
gebak zou trakteren als de eerste spa voor het wedstrijdbad de grond in zou gaan. Ik denk dat
ze voorlopig niet naar de bakker hoeft te gaan!

Ereleden
De heer Levinson
De heer Dogger
Alle Langius
Jan Tinssen
Anton Geitenbeek
Lenie van Drie- Ouwerkerk
Henk van Drie
Gijs van Westerhuis
Marry Janssen
Marry werd in 2000 erelid van RZC als waardering voor al haar werk als secretaris van de
zwemafdeling. Altijd aanwezig, zeer actief, zeer accuraat en buitengewoon goed in overleg.
In 2014 kreeg ze mede voor haar vele werk voor RZC de koninklijke onderscheiding “Lid in de orde
van Oranje Nassau”.

Henk Heij
Hij heeft jaren lang de belangen van de poloers behartigd door vervulling van het secretariaat en actief
als scheidsrechter. Na het bereiken van zijn KNZB-pensioenleeftijd ( ook de KNZB wil jonge
scheidsrechter langs de bak ) beoordeelde hij de jonge scheidsrechters en stond hij RZC steeds met
raad en daad terzijde.
Een van zijn sterke punten als RZC polosecretaris was dat hij bij flinke overtredingen de rapporten van
de KNZB niet afwachtte en de spelers zelf voor een fors aantal wedstrijden schorste. Dit meldde hij
dan ook direct bij de KNZB. Dit had vaak tot voordeel dat de KNZB ook over hun hart streek en
reglementaire maatregelen (boetes) niet werden opgelegd.
Gedurende vele jaren verzorgde Henk. Heij voor het Logboek het stencilwerk (in de eerste jaren,
voordat copieren gemeengoed werd), het nieten en verspreiden over de verschillende verdeelpunten.

Functies dagelijks bestuur en secretariaten
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Jaar

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Zwem secr.

Polo secr.

1931 Hr Poelmeijer
1932 Hr Poelmeijer
1933 Hr Poelmeijer
1934 Hr Poelmeijer
1935 Hr H Folmer
1936 Hr H Folmer
1937 Hr D van Drie
1938 Hr D van Drie
1939 Hr D van Drie
1940 Hr D van Drie
1941 Hr D van Drie
1942 Hr D van Drie
1943 Hr D van Drie
1944 Hr D van Drie
1945 Hr D van Drie

Jan van Aggelen

1946 Hr D van Drie

Jan van Aggelen

1947 Hr D van Drie

Jan van Aggelen

1948 Hr D van Drie

Annie Emmen

Jan van Aggelen

1949 Hr D van Drie

Annie Emmen

Mej A Bosveld

1950 Hr D van Drie

Annie Emmen

Mej A Bosveld

1951 Hr J.W.A. Overmars

Annie Emmen

Mej A Bosveld

1952 Hr J.W.A. Overmars

Annie Emmen

Mej A Bosveld

1953 Hr J.W.A. Overmars

Annie Emmen

Mej A Bosveld

1954 Hr J.W.A. Overmars

Annie Emmen

Mej A Bosveld

1955 Hr J.W.A. Overmars

Annie Emmen

Mej A Bosveld

1956 Hr J.W.A. Overmars

Annie Emmen

Mej A Bosveld

1957 Hr J.W.A. Overmars

Annie Emmen

Mej A Bosveld

1958 Hr J.W.A. Overmars

Annie Emmen

Henk Janssen

Mej A Bosveld

1959 Hr J.W.A. Overmars

Bep Westerhuis

Mej A Bosveld

Gijs van Westerhuis

1960 Dick Overmars

Lenie van Drie

Mej A Bosveld

Gijs van Westerhuis
Lenie van Drie
Lenie van Drie

1961 Dick Overmars

Lenie van Drie

1962 Dick Overmars

Lenie van Drie

1963 Dick Overmars

Lenie van Drie

1964 Dick Overmars

Lenie van Drie

1965 Dick Overmars

Lenie van Drie

Henk Lubberding

1966 Dick Overmars

Lenie van Drie

1967 Dick Overmars

Lenie van Drie

Henk Janssen
Ab van den
Wollenberg
Ab van den
Wollenberg
Ab van den
Wollenberg
Ab van den
Wollenberg
Ab van den
Wollenberg
Ab van den
Wollenberg
Ab van den
Wollenberg
Ab van den
Wollenberg

1968 Dick Overmars

Lenie van Drie

Ab van den

E. van Dam

Mej A Bosveld
Lenie van Drie
Mej A Bosveld
Lenie van Drie
Mej A Bosveld
Lenie van Drie
Mej A Bosveld
Lenie van Drie
Mej A Bosveld
Lenie van Drie
Mej A Bosveld
Lenie van Drie
Henk Lubberding
Lenie van Drie

Wollenberg

1970 Alle Langius

Lenie van Drie

Ab van den
Wollenberg
Ab van den
Wollenberg

1971 Alle Langius

Lenie van Drie

Jan Tinsen

Henk Lubberding

Jan Welgraven

1972 Alle Langius

Lenie van Drie

Jan Tinsen

Henk Lubberding

Jan Welgraven

1973 Alle Langius

Anneke Rooseboom

Jan Tinsen

Lenie van Drie

Jan Welgraven

1974 Alle Langius

Anneke Rooseboom

Jan Tinsen

Lenie van Drie

Wally Huijbregts

1975 Jan Tinssen

Anneke Rooseboom

Jan Tinsen

Gijs van Westerhuis

Wally Huijbregts

1976 Jan Tinssen

Anneke Rooseboom

Evert Leander

Truus Geitenbeek

Wally Huijbregts

1977 Wally Huijbregts

Anneke Rooseboom

Evert Leander

Truus Geitenbeek

Henk Heij

1978 Wally Huijbregts

Anneke Rooseboom

Evert Leander

Hennie Salemink

Henk Heij

1979 Wally Huijbregts

Anneke Rooseboom

Evert Leander

Hennie Salemink

Henk Heij

1980 Kees Vink

Lenie van Drie

Evert Leander

Hennie Salemink

Henk Heij

1981 Anton Geitenbeek

Lenie van Drie

Evert Leander

Hennie Salemink

Henk Heij

1982 Ab Kerseboom

Lenie van Drie

Piet Berende

Hennie Salemink

Lenie van Drie

1983 Ab Kerseboom

Lenie Dalmeijer

Piet Berende

Lenie van Drie

1984 Cor Zegveld

Lenie Dalmeijer

Piet Berende

Lenie van Drie

1985 Theo Braaksma

Rob Wobbes

Jan van Aggelen

Wout Gerritsen

John de Ruiter

1986 Theo Braaksma

Rob Wobbes

Jan van Aggelen

Wout Gerritsen

John de Ruiter

1987 Wally Huijbregts

Rob Wobbes

Jan van Aggelen

Wout Gerritsen

John de Ruiter

1988 Wally Huijbregts

Piet de Kruijff

Jan van Aggelen

Wout Gerritsen

Ab Kerseboom

1989 Wally Huijbregts

Tonny van Vliet

Marcel Broecks

Wout Gerritsen

Ab Kerseboom

1990 Wally Huijbregts

Tonny van Vliet

Marcel Broecks

Wout Gerritsen

1991 Wally Huijbregts

Lenie van Drie

Marcel Broecks

Wout Gerritsen

1992 Wally Huijbregts

Lenie van Drie

Marcel Broecks

Marry M Janssen

1993 Wally Huijbregts

Thea Slangen

Marcel Broecks

Marry M Janssen

1994 Ben Janssen

Thea Slangen

Wally Huijbregts

Marry M Janssen

Henry Marsman

1995 Ben Janssen

Thea Slangen

Wally Huijbregts

Marry M Janssen

Henry Marsman

1996 Ben Janssen

Thea Slangen

Wally Huijbregts

Marry M Janssen

Henry Marsman

1997 Ben Janssen

Thea Slangen

Henk Schuilenborg

Marry M Janssen

Henry Marsman

1998 Ben Janssen

Sander Rooseboom

Henk Schuilenborg

Marry M Janssen

Henry Marsman

1999 Rob Siepermann

Sander Rooseboom

Linda Hartkoorn

Marry M Janssen

Henry Marsman

2000 Wally Huijbregts

Inge van Langevelde Rita van der Horst

Marry M Janssen

Henry Marsman

2001 Wally Huijbregts

Inge van Langevelde Rita van der Horst

Marry M Janssen

Henry Marsman

2002 Jan Harm Vos

Inge van Langevelde Rita van der Horst

Marry M Janssen

Henry Marsman

2003 Jan Harm Vos

Rita van der Horst

Marry M Janssen

Inge Klos

1969 Alle Langius

Lenie van Drie

Lenie van Drie
Henk Lubberding
Lenie van Drie
Henk Lubberding

2004 Jan Harm Vos

Henry Marsman

Rita van der Horst

Marry M Janssen

Christel Veenendaal

2005 Jan Harm Vos

Henry Marsman

Rita van der Horst

Marry M Janssen

Cindy Lam

2006 Jan Harm Vos

Henry Marsman

Rita van der Horst

Marry M Janssen

Gert Jan Lukassen

2007 Jan Harm Vos

Henry Marsman

Rita van der Horst

Marry M Janssen

Gert Jan Lukassen

2008 Jan Harm Vos

Henry Marsman

Rita van der Horst

Marry M Janssen

Ronb Wobbes

2009 Jan Harm Vos

Henry Marsman

Rita van der Horst

Marry M Janssen

Ronb Wobbes

2010 Jan Harm Vos

Henry Marsman

Rita van der Horst

Marry M Janssen

Arjan Marsman

2011 Jan Harm Vos

Henry Marsman

Rita van der Horst

Marry M Janssen

Arjan Marsman

2012 Jan Harm Vos

Jan Gerard

Rita van der Horst

Marry M Janssen

Arjan Marsman

Sterrenburg
2013 Jan Harm Vos
2014 Jan Harm Vos

Jan Gerard
Sterrenburg
Jan Gerard
Sterrenburg

Rita van der Horst

Marry M Janssen

Rita van der Horst

Marry M Janssen

Gaby HooijerSchuurman
Gaby HooijerSchuurman

Wisselbeker ingesteld door badmeester en RZC trainer A.J.
Levinson
Terug Pg 2

Wisselbeker ingesteld door badmeester en RZC trainer
A.J. Levinson
Terug Pg 2
Jaar
1969
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

Uitgereikt aan
1 ste Polozevental Heren
Jongens asp polo team
Zwem team promotie naar B competitie
Dames poloteam
Trainers technische commissie
Jongens asp poloteam
Meisjes asp poloteam
A-selectie zwemmen
Frans Siccama Heren 1
Fam C Veenendaal en fam W. Gerritsen
Lenie en Henk van Drie
Jack Jonkman
Corina Hazeleger, Alex Gerritsen en Sasan Adami
Linda Hartkoorn
Letty en Jan van Bindsbergen
Gijs van Westerhuis
De Evenementencomissie
Egwin Janssen en Marielle Janssen
Poloteam Heren 1
A.C. van de Wollenberg
Hans Salemink zwemselectie
Tuingroep
Sees Evers
Dirk Hendriksen
Henry Marsman
ABC opleiding onder leiding van Hester Stam
Schoonmaakteam van het clubhuis
Geurt Stam
Jan Harm Vos
Marry Janssen
Suzanne Vos
Kadfer Sterrenplan
Janny en Frits Jaegers
Egwin Janssen

2010
2011
2012
2013
2014

Petra Derks
Geert van Duinhoven
Henry Marsman
Karin de Leeuw

Sportiviteitsbeker geschonken door Ap van de Wollenberg
Wordt uitgereikt aan de persoon of groep die zich in de zwemsport sportief heeft
gedragen.
Ter
ug Pg 2
Jaar
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Zwemselectie
Aspiranten polo
NK sprint dames
Polo team Heren 2
Oerry Arentsen
Zwemselectie
Marion van den Berg
Waterpolo Aspiranten A
Tom Brouwers
Waterpolo sspiranten onder 13 jaar
NKS 4x50 m vrije slag Jeugd
NKS 4x50 m vrije slag Meisjes Junioren
Waterpolo aspiranten C
Waterpolo Heren
Masters

Hoofd trainers van RZC

Terug

Pg 2
Hoofd Polotrainers

Hoofd Zwemtrainers
Hr A.J. Levinson
Hr Lenarts
Hr T Jansen
Hr Dick Overmars
Mevr van der Meulen
Hr van Doorn
Hr ? Wammes
Kees Veldwijk
Dick Overmars
Bert Dibbets
Feije Schaap
Hr I Brouwer
Roelie Jongewaard
Chris Selman
Dirk Hendriksen
Tjeerd Talsma
Hans Salemink
Egwin Janssen

1931-1948

1958-1960
196819??-1970
1970-1972
1972
1972-1977
1977-1985
1985-1986
1986-1988
1988-1989
1989-1993
1994-1996
1996-2005
2006- heden

Hr A.J. Levinson
Hr Lenarts
Hr T Jansen
Hr Dick Overmars
Hr B Mulder
Hr van Doorn
Hr Wammes
Kees Veldwijk
Henk van Drie
Walter Tiemessen
Koos van Houten
Wally Huijbregts
Hans Dalmeijer
Dick Noordhoek
Harm Hogeveen
Frans Siccama
Dirk Hendriksen
Jan van Binsbergen
Carsten de Laat

1931-1948

1958-1960

1967-1970
1971-1972

1979-1984
1984-1998
1998 - 2009
2009-2013
2013-2014

Aantal leden van RZC vanaf 1952
Pg 2

Terug

