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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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1933 RZC organiseert zwemwedstrijden in het Rijnzwembad.
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1932 Het oudste document van RZC.
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1971 De start van het Logboek en de RZC vlag

Terug pg 8

In 1971 werd door het bestuur besloten dat er een clubblad moest worden uitgegeven. Milou
Huijbregts ging de redactie voeren, Wally Huijbregts belastte zich met het stencilen van het blad.
Van de Berg had een oude machine waarop het stencilen werd uitgevoerd.
De redactie werd in de daarop volgende jaren gedaan door

Milou Huijbregts, Henk van de Weide en Alle Langius
Marijke Langius
Hans Dalmeijer
Mevr H Stortelers
Marry Janssen

1971 - 1974
1974 - 1976
1976 - 1984
1984 – 1989
1989 –

Met het digitale tijdperk verdwijnt het RZC Logboek omstreeks 2002. Er verschijnen dan nog wel
geregeld RZC bulletins via de E-mail bezorging.

In 1969 schenkt Bep Westerhuis een nieuwe RZC-vlag.. Tijdens een wedstrijd in Wageningen op
22 januari hees voorzitter Langius dit nieuwe vaandel.
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1969 Het begin van de Levinson beker.
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De Hr. A.J. Levinson, geboren in 1885, was van 1928 tot 1950 badmeester in het Rijnzwembad. Tot 1928 was hij
beroepsmilitair. Hij was een fervent sporter.
Na zijn pensioen bleef hij regelmatig contact houden met RZC en in 1969 schonk hij RZC een beker die elk jaar aan
een RZCér of groep RZC érs die zich dat jaar op voortreffelijke wijze had onderscheiden zou worden uitgereikt.
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1969 Het begin van de Levinson beker.
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1969 Het nieuwe begin van RZC in Renkum.
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Toenmalige badmeester, Jan Thinsen en ?

Vlnr, onder: Koos van Houten, Mastbergen?, Lubberding, Henry Thiemessen
Boven: Bouke Harm Langius, Walter Thiemessen, ? en ?
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Secretariaat : Hankweg 14 Redactieadres : Veldheimweg 32
1) Het eerste jaar 1968 van onze vernieuwde vereniging heeft zich gekenmerkt door grote Activiteit binnen de eigen gelederen.
Uitgezonderd Hemelvaartsdag, Sint Nicolaasavond en de 2e Kerstdaq vertrokken de bussen volgens het stugge halfuurschema
naar Wageningen om alle zwemlustigen gelegenheid te geven hun zwem- of polosport te gaan beoefenen, Het
wedstrijdelement is hierbij nog zeer bescheiden gebleven. Alleen de senioren poloploeg speelde geregelde wedstrijden in
competitieverband en met ingang van dit bulletin zult U hierover steeds een verslag van de gespeelde wedstrijden aantreffen.
Maar op 18 Januari zullen ook onze jeugd polo- en zwemgroepen aantreden om hun eerste wedstrijden te gaan houden.Er
wordt op de Donderdagavond en Zaterdagmiddag al hard aan getrokken.Het totale programma-overzicht van deze zwemavond
staat verderop in dit bulletin aangegeven. Hoewel het organiseren van, of het deelnemen aan wedstrijden het eigenlijke doel i s
van een zwemvereniging, meent het bestuur ook grote aandacht aan de zwemopleiding te moeten besteden. Wij hopen d at op
1 B Januari as. 80 jongeren en ook eerrdeel van onze veteranengroep het A of B diploma zullen behalen. Het aantal
gediplomeerden zal dan in een jaar op 250 zijn gekomen. Sinds 14 November'68 zwemt wekelijks ook de veteranengroep. 25
volwassenen van allerlei leeftijden zijn dan bezig het zwemmen te leren en even grote groep oefent voor een betere
zwemconditie of breidt zijn kennis van de zwemkunst uit. Jammer genoeg, of misschien is het ook wel verheugend, is er voor
deze groepen nu ook al een wachtlijst ontstaan, die net als bij de jeugdgroepen, het bestuur voor de nodige problemen plaatst.
Maar er blijkt toch ook wel uit dat er behoefte bestaat aan goede zwemmogelijkheid. Daarom is het verheugend dat ook in
Renkum een overdekte zweminrichting in de maak is. Wij hopen dat met het in gebruik nemen van dit bad onze wachtlijsten tot
het verleden zullen behoren. Alhoewel het nieuwe jaar dan al aardig "oud" zal zijn, beraadt het bestuur zich nu reeds over de
mogelijkheid, die dit bad onze vereniging kan bieden. Voorlopig gaan wij op de oude voet voort en wij hopen daarbij op steeds
betere resultaten van onze leden! Het bestuur wenst tenslotte alle leden, hun familieleden, alle vaste medewerkers van onze
vereniging, de Directie en personeelsleden van het bad een zeer voorspoedig jaar toe.

2) Contributie
leden beneden 17 Jaar.
Uit verschillende publicaties zal het U bekend zijn, dat de tarieven van het bad drastisch zijn verhoogd. Het verheugt ons U
mede te delen, dat wij voor onze jeugdleden met een zeer kleine prijsverhoging kunnen volstaan. Alleen de incassokosten voor
de contributie zal met ingang van 1 Februari '69 door onze leden moeten worden gedragen. Dit betekent een verhoging van f
0,05 per lid per week.
leden 17 jaar en ouder.
Wegens het ontbreken van de gemeentelijke subsidie voor laatst genoemde leden, ligt hier het probleem van de hogere prijzen
veel moeilijker. Deze moeten, hoezeer het ons ook spijt, worden verhoogd tot f 1,75 plus,f O,QS incassokosten per lid per
week. Ook deze verhoging gaat in per 1 Februari as. De contributie voor leden buiten Renkum en Heelsum kan op
Donderdagavond voldaan worden bij de penningmeester, die dan in het bad aanwezig is.
Indien de incasseerder geweest is, doch niemand thuis trof, kan de contributie worden voldaan op : Woensdagavond tussen
7 en 8 uur op de volgende adressen :
Ds Gewinweg 15, Renkum
Ant.Kroonweg 5, Heelsum.
3)

Programma 18 Januari.


Aanvang 18.50 uur, einde 21,30 uur



diploma zwemmen, A en B Diploma.



onderlinge wedstrijden veteranen.
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tweekamp R,Z.C. - de Rijn Wageningen meisjes jonger dan 12 jaar meisjes ouder dan 12 jaar jongens jonger dan 12
jaar jongens ouder dan 12 jaar jeugdpolowedstrijd .



uitreiking der diplomas.



Entreekosten bezoekers : volwassenen f 0,75 kinderen f 0,50. Er is qeen collectief vervoer



Alle deelnemers, ook van de Rijn, zullen op deze avond voor de eerste maal aan wedstrijden deelnemen. Zij
rekenen dan ook op uw aanmoedigingen en wij wensen hun veel succes toe.

4)
Zaterdag 1 Februari as. organiseert de vereniging de Rijn uit Wageningen een polotoernooi voor jeugdgroepen van
verschillende verenigingen. Dok R,Z.C. zal van de partij zijn, met natuurlijk een hele schare supporters !
5)

Verder heeft R,Z.C. een uitnodiging ontvangen voor een return tweekamp tegen de Rijn.

Deze zal worden gehouden omstreeks half Februari as, en ook dan rekenen wij op veel ondersteuning van onze leden. De
juiste datum zal nog bekend gemaakt worden.
6) In verband met het 1 - jarig zwemmen in Wageningen vindt op Zaterdag 1 Maart een gezellige middag plaats in de
Gemeentezaal aan de Nieuweweg in Renkum.
De toegang is vrij voor alle jeugdige leden tot en met 12 jaar. De toneelvereniging O.N.A. zal deze middag verzorgen. Voor
de aanwezigen is er iets te drinken en te snoepen , Toegang alleen op vertoon van de lidmaatschapskaart van R,Z.C.
Aanvangstijd 3 uur.
Einde 5 uur,
7) Voor de leden ouder clan 12 jaar en de eventueel jongere leden van de zwem - en pologroepen vindt ook een dergelijke
middag plaats. Deze middag zal verzorgd worden door de Koninklijke Nederlandse Zwembond. Hierover volgen nog nadere
mededelingen.
8)Tijdens de voorbereidingen van de wedstrijden kwam het idee naar voren om onze deelnemers met een mooie, originele
"jel" te kunnen aanmoedigen. Wellicht herinnert U zich de vorige zwemavond, toen tijdens de polowedstrijd de ramen bol
stonden vanwege het laaiende RZC ,...,RZC..... RZC. ! Deze kreet moet echter nog iets worden uitgebreid en het bestuur ziet
met belangstelling originele suggesties tegemoet, U ziet, er zijn in het begin van dit jaar weer heel wat activiteiten ontwikkeld
en wij rekenen op veel belangstelling en medewerking van al onze leden.
9) Zondag 29 December 1968. de Rijn III - R.Z.C. I
Toen de scheidsrechter de bal voor de eerste maal in het water gooide en de partijen opzwommen, wist de Rijn de bal
het eerst te bemachtigen, waarna zij meteen in de aanval gingen. Door middel van een afstandsschot wist de Rijn te scoren :
1 - 0 Na een verwarrende situatie voor ons doe] kon de Rijn nogmaals scoren (2 -0}, Hierna ging R.Z.C. in de aanval,
hetgeen resulteerde in twee doelpunten (2 - 2). Toch kon de Rijn voor rust nog een maal scoren (3 - 2). Dit was tevens de
ruststand. Na de rust gingen wij meteen in de aanval, maar de goede keeper van de Rijn wist al onze schoten te stoppen.
Toch kon de Rijn vlak voor tijd nog scoren (4 - 2).
Eindstand dus 4 - 2 De Rijn won verdiend.
Volgende wedstrijd : weer tegen de Rijn, op 11 Januari as, in Wageningen.
Dries Fokker,

10) Indien U dit leest gaan Uw gedachten wellicht uit naar het nieuwe jaar.
Zo niet bij enkele leden van de technische commissie en het bestuur. Zij mijmerden na over het grijze verleden van R Z C en
de jongste ontwikkelingen bij deze vereniging, in dit grijze ve rleden komen wij namen tegen als Koppenhage, van Drie,
Overmars en natuurlijk de naam van A.J.Levinson, de ex-badmeester van het "Rijnbad". Schaamrood bedekte hun kaken,
toen zij aan deze grote figuur dachten. Hij was het die destijds R Z C levensadem inbl ies en bleef inblazen. Zijn toewijding,
doorzettingsvermogen en zijn nimmer aflatende activiteit waren een stimulans voor ieder, die iets met zwemmen te maken
had. Hij was de sleutelfiguur van R Z C ,
Ons mooie bad moest echter wijken voor het spook van de waterverontreiniging. Het bed werd opgemaakt
voor R Z C en zij ging in een sluimer van jaren. Nog tijdens dat bed opmaken werd badmeester Levinson
een oorkonde toegezegd.
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De jaren verliepen en de badmeester droomde van en de slapende vereniging over een oorkonde. Eind 1967, tromgeroffel en
trompetgeschal klonk door Renkum. De reveille werd geblazen voor R Z C ! De dekens gingen terzijde en een herboren R Z C
aanschouwde het daglicht. Het knipperde nog wat met de ogen tegen dat felle licht, maar na een duik in het Wageningse bad
stond R Z C weer op eigen benen.
Een oorkonde werd gemaakt en op Zondag 6 Oktober 1968 vertrok er een afvaardiging naar den Helder om daar een droom
van een droom uit te reiken. Een warme ontvangst was hun deel. Een oogopslag was voldoende om te zien dat zowel
badmeester Levinson als zijn echtgenote, resp. 83 en 77 jaar oud, nog wat men noemt "blakend" waren. Foto's kwamen
tevoorschijn, herinneringen werden opgehaald en na genoten te hebben van een door Mevr. Levinson zelf bereid diner, was het
weer tijd orn de terugtocht aan te vangen. Nagezwaaid door een lachende, zwaaiende en op een been dansende badmeester
lieten wij den Helder achter ons Een droom was werkelijkheid geworden !
G.Ploeg.
11) Vertrektiiden van de bussen:
Bus nr

Vertrek tijd

Vertrek punt

1
2
3
4
5

17.25
17.50
18.20
18.50
19.20

Van Ingenweg
Van Ingenweg
Van Ingenweg
Van Ingenweg
Van Ingenweg

De overi.e haltes steeds 3 minuten later
Aankomst in Renkum;.
18.20 Van Ingenweg
18.50 Van Ingenweg
19:20 Van Ingenweg
19.50 Nieuweweg
20.20 Nieuweweg
21.20 Nieuweweg
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1968 De start van het instructiebad in Renkum.

Terug pg 8

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 600.000 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 40.000 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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1967 Start van het zwemmen in Wageningen
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Een nieuw bestuur.

Vlnr. Henk Lubberding (TC), Alle Langius (vz.), Lenie van Drie (secr), Jan Thinsen (penn)

Zwemles in het warme instructiebad te Wageningen.
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1960 Sluiting van het Rijnzwembad door de vervuiling van de Rijn
Terug pg 9
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 in 1960 bestond uit Dick Overmars (voorzitter), Annie Emmen, Mevr
Lubberding, Henk Lubberding, Ab van de Wollenberg (penningmeester), Henk van Drie en Gijs
Westerhuis.
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1960 De Rijntochten.
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De 2 km tocht in Harderwijk
Gerrie Klomp, Bep Janssen, Loes Cramer, Coby Scheffer, Benny Rookhuizen, Ab Kerseboom, Ab Ruish, Gijs van Westerhuis, ?, en Kurt Obertreis
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1957 Waterpolotoernooi in Elst

Terug pg 9

18

1956 Feestavond in Campman (25 jarig bestaan RZC)
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1956 Feestavond in Campman
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1953 en 1954 Rijn zwembad foto’s

1953. Bep Reijers, Mart Jacobsen, ?, Bennie Rookhuizen,
Berty Gijsbertsen van Wijk, Hans Wientjes, Wim Zegveld,
Marlies Brauns, Tonny Gijsbertsen van Wijk, Henk van Drie,
Herman Termaten, Carla Cramm, Hans van Schie, Hans Vonk,
Dick Overmars, Herman Kortlang, ?, en Henk Janssen

Terug pg 9

1954. Baukje Klein, Carla Cram, Bep Reijers, Hennie
Voordehaken, Tony Gijsberts van Wijk, Mia Rutjes en Sjaantje
Samuel
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1953 en 1954 Rijn zwembad foto’s
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Op de bank: Gijs Westerhuis, Bep Reijers, Gerrie Klomp, Henk van Drie, Lenie van Drie, ? Roosje Ludivich, ?

Lenie van Drie, Gerrie Klomp, Bep Reijers

Gijs Westerhuis, Henk Nijland, Wim Zegveld, Gijsbertus
van Wijk, Henk van Drie, Marlies Brauns, ?,?, Eddy
Overmars.

Bep Reijers in het water.
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1952 Rijn zwembad foto’s
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C.Meeuwissen

Hans Janssen (van de toko), Piet Willingen, ?, Kees Bregman
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1952 Rijnzwembad
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Een vakantieganger die door Dick zwemmen werd geleerd.
Carla Kram, de oudste van Koos Smits, en Dick
Overmars Badmeester
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1951 De 3 km Rijntocht van RVW
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1951 De 3 km Rijntocht van RVW
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1949 Wrijving tussen R.V.W. en R.Z.C.
In 1948 begon R.Z.C. met een herstart in het Rijn zwembad. Het bad was na de oorlog weer opgebouwd en men begon
enthousiast. Bij de trainingen was er geen scheiding tussen de dames en heren, maar dat was in die tijd niet direct
vanzelfsprekend, in ieder geval niet voor de toenmalige kapelaan. Hij was de grote promotor om binnen R.V.W. een
afdeling zwemmen op te richten. Lees de verslagen en de briefwisselingen tussen R.V.W., R.Z.C. en de K.N.Z.B (een
roman).
 Inkomsten van wissselbeker wedstrijd van 5,66 gld in 1948
 Klacht van R.Z.C. naar R.V.W. bestuur over het gooien van stenen naar de trainende RZC leden in het zwembad.
 In het juni nummer van "HET KRIEL", officieel maandblad van R.V.W., wordt melding gemaakt van een verzoek
om de zwemuren op zondagmiddag met die van R.Z.C. te wisselen, dit in verband met de
sacramentsprocessie. R.Z.C. weigert dit maar stelt wel voor dat de R.V.W. leden clan gelijktijdig met de RZC
leden zwemmen. Dit weigert R.V.W. omdat gemengd zwemmen tegen het principe is van de club.
 RVW weigert daarop aan het toernooi om de Rijnzicht wisselbeker mee te doen vanwege het onsportieve
gedrag van R.Z.C. en hierover wordt uitgebreid verslag gedaan in het juli nummer van het Kriel.


In het juli nummer (15 juli) van de K.N.Z.B. "De Zwemkroniek" verschijn de mededeling dat R.V.W. heeft
gevraagd om het lidmaatschap van de K.N.Z.B.. Op 18 juli tekent R.Z.C. bezwaar aan tegen het verzoek van
R.V.W. om lid te worden van de K.N.Z.B. en vraagt daarover een onderhoud met de KNZB aan.

 Op 21 juli stuurt R.Z.C. een officieel bezwaar naar de K.N.Z.B., vergezeld van een lijst met oud-RZC ers die
zijn overgestapt naar R.V.W., dit onder pressie van verschillende buiten de zwemwereld staande personen
en instanties.


Op 7 augustus wordt er door R.Z.C. nog een dikke brief opgesteld naar aanleiding van het feit dat in de
volgende zwemkroniek geen melding is gemaakt van het R.Z.C. bezwaar tegen toetreding van R.V.W.

 De Nederlands Katholieke Sportbond nodigt RZC op 13 aug. Uit voor een bespreking op 16 aug. RZC schrijft
terug dat ze alleen met de KNZB spreekt.
 Op 5 november nodigt de KNZB de partijen RZC en RVW uit voor een bespreking op 18 november.
Het verslag daarvan is niet in het archief aanwezig.
 Uit de brief van 7 december aan de KNZB blijkt dat op deze vergadering onder andere RVW zich verplichtte een
rehabilitatie te plaatsen in het eerstvolgende KRIEL nummer. Deze is zo geformuleerd dat RZC dit niet kan
accepteren. RZC adviseert de KNZB om toelating tot de KNZB te overwegen als er bij RVW een volledig nieuw
bestuur komt.
 Tenslotte nog een brief d.d. 23 febr 1950 van het KNZB kringbestuur Arnhem-Nijmegen die bezwaar
aantekent tegen het gedrag van het hoofdbestuur. RVW is op dit moment nog niet aangesloten bij de
KNZB en uit latere archief stukken blijkt niet dat deze aansluiting ook is gebeurd in de toekomst.
 Op 20 Aug organiseert RZC zwemwedstrijden in het Rijnzwembad met daarbij een 1 km zwemwedstrijd in
de Rijn.
 Een week later op 27 aug organiseert RVW de 3 km zwemtocht. RVW is dan nog niet aangesloten bij de
KNZB.
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1950 De 1 en 5 km Zwemtochten in de Rijn.
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1950 De 1 en 5 km Zwemtochten in de Rijn.
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1950 De 1 en 5 km Zwemtochten in de Rijn.
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1950 De 1 en 5 km Zwemtochten in de Rijn.
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1950 De 1 en 5 km Zwemtochten in de Rijn.
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1950 De 1 en 5 km Zwemtochten in de Rijn.
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1950 De 1 en 5 km Zwemtochten in de Rijn.
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1950 Rijn zwembad.
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Schoolzwemwedstrijden 5 aug
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1950 Rijn zwembad.
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Schoolzwemwedstrijden 5 aug
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1950 Rijn zwembad.

Terug pg 9

Abonnementen van 75 naar 60%.
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1950 Rijn zwembad.
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Versleten waterpolobal.
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1949. De 1 km Zwemwedstrijd in de Rijn en demonstraties 20 aug
Programma blad 1.
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1949. De 1 km Zwemwedstrijd in de Rijn en demonstraties 20 aug.
Programma blad 2.
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1949. De 1 km Zwemwedstrijd in de Rijn en demonstraties 20 aug
Programma blad 3.
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1949. De 1 km Zwemwedstrijd in de Rijn en demonstraties 20 aug
Kranten verslagen
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1949 Protest van RZC tegen inschrijving van R.V.W. bij de KNZB.
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1949 Protest van RZC tegen inschrijving van R.V.W. bij de KNZB.
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1949 Protest van RZC tegen inschrijving van R.V.W. bij de KNZB.
Brief dd 7 aug
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1949 Protest van RZC tegen inschrijving van R.V.W. bij de KNZB.
Brief dd 7 aug blad 2
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1949 Protest van RZC tegen inschrijving van R.V.W. bij de KNZB.
Brief dd 7 aug blad 3
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1949 Protest van RZC tegen inschrijving van R.V.W. bij de KNZB.
Brief 13 aug van en aan Katholieke Sportbond
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1949 Protest van RZC tegen inschrijving van R.V.W. bij de KNZB.
Brief van 15 aug van Levinson
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1949 Protest van RZC tegen inschrijving van R.V.W. bij de KNZB.
Brief 5 nov
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1949 Protest van R.Z.C. tegen inschrijving van R.V.W. bij KNZB
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Brief van RZC aan KNZB 7 dec.
Aangezien het archiefstuk zo vaag is geworden dat het niet leesbaar te copieren is volgt hieronder de tekst.

Renkum , 7 december 1949
Aan:
Het Bondsbestuur der K.N.Z.B. Gerard Doustraat 20
Utrecht
Zeer Geacht Bestuur,
Ingesloten doen we U toekomen "Het Kriel" Officieel weekorgaan der R.K.S.V. "R.V.W."te Renkum, waarin opgenomen
de rehabilitatie, waartoe R.V.W. zich op de gehouden vergadering d.d. 18 novemberj.l. te Arnhem in het bijzijn van Het
Bonds- en Kringbestuur verplichtte.
Zoals U wel zult kunnen begrijpen kan een dergelijk excuus door het bestuur van R.Z.C. niet worden aanvaard.
In de laatste alinea van genoemd excuus komt duidelijk naar voren, dat in het R.V.W: bestuur personen zitting hebben,
die onder geen voorwaarde tot samenwerking bereid zijn.
Om de zwemsport in het algemeen in Renkum niet langer te benadelen, geven wij het Bonds- en Kringbestuur in
overweging R.V.W. tot de K.N.Z.B. toe te laten onder voorwaarde, dat er een nieuw Bestuur zal worden samengesteld.
Vertrouwende dat ook het Bonds- en Kringbestuur zal inzien hoogachting,
dat dit de enigste oplossing is, tekenen wij met de meeste
Namens het bestuur van R.Z.C. Secretaresse.
Copie van de brief , gericht tot het Hoofdbestuur naar Kringbestuur. Bijlage: 1 afschrift van "Het Kriel".
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1949 Protest van R.Z.C. tegen inschrijving van R.V.W. bij KNZB
Brief van kringbestuur aan Bondsbestuur 23 febr 1950
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1949 Wrijving tussen R.V.W. en R.Z.C.
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Het KRIEL uitgave juni, juli en aug
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1949 Wrijving tussen R.V.W. en R.Z.C.
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Het Kriel juni 1949
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1949 Wrijving tussen R.V.W. en R.Z.C.
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Het Kriel Juni

Juli 1949

57

1949 Wrijving tussen R.V.W. en R.Z.C.
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Het Kriel 15 aug 1949
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1949 Wrijving tussen R.V.W. en R.Z.C.
Het Kriel 22 aug 1949
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1949 Wrijving tussen R.V.W. en R.Z.C.
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Het Kriel 29 aug 1949
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1949 Wrijving tussen R.V.W. en R.Z.C.
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Stenen gooien, ruiling zwemtijden, Rijnzicht Wisselbeker gaat niet door.
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1949 Wrijving tussen R.V.W. en R.Z.C.
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Stenen gooien, ruiling zwemtijden, Rijnzicht Wisselbeker gaat niet door.
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Korte samenvatting periode 1929 tot 1948
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Na de oorlog lag Renkum en het Rijnzwembad in puin en het herstel van het
zwembad was niet de eerste prioriteit. In Januari 1946 werd een eerste
vergadering van het toenmalige bestuur belegd. Omdat R.Z.C. geen zwemwater
had werd besloten clan maar een feestavond te organiseren. Er moesten daarvoor
wel bonnen voor vlees en suiker aan de feestcommissie worden ingeleverd.
Tijdens een vergadering op 19 maart 1947 werd in een telefoongesprek met de
heer Barents gemeld dat er dit jaar het Rijnzwembad weer gerealiseerd zou zijn.
De jaarlijkse feestavond was van de baan en op 26 maart komt er een algemene
ledenvergadering in de serre van hotel Rijnzicht.
De Rijnzicht Wisselbeker wordt geschonken door de VVV.
Begin 1948 werd R.Z.C. geconfronteerd met een schuldenlast bij de K.N.Z.B. door
contributieachterstand. In oktober 1948 werd deze schuld kwijtgescholden en per
januari 1949 was R.Z.C. weer officieel lid van de K.N.Z.B..
Het toenmalige bestuur bestond uit:
R. van Drie, voorzitter
Mej A. Bosveld. Mevr de secretaris Mej W. Witteveen, Penningmeester Overige
bestuursleden:
Mevr A. Emmen R. van Aggelen J. Pluim
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1948 De Rijnzicht Wisselbeker en de nasleep (5.66 gld).

Terug pg 9

64

65

1948 De Rijnzicht Wisselbeker en de nasleep (5.66 gld).
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1948 De Rijnzicht Wisselbeker en de nasleep (5.66 gld).
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1948 De Rijnzicht Wisselbeker en de nasleep (5.66 gld).
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1948 De Rijnzicht Wisselbeker en de nasleep (5.66 gld).
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1948 De Rijnzicht Wisselbeker en de nasleep (5.66 gld).
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1948 Schuldenlast bij de KNZB.
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1948 Schuldenlast bij de KNZB.
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1948 Schuldenlast bij de KNZB.
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1948 Schuldenlast bij de KNZB.
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1948 Schuldenlast bij de KNZB
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1948 Opening Rijnzwembad Renkum.
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Het in 1944 verwoeste Rijnbad werd hersteld en in mei 1948 geopend.
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1947 Notulen ledenvergadering 19 maart 1947.
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1947 Notulen ledenvergadering 19 maart 1947.
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1946 Notulen ledenvergadering 21 jan 1946.
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1946 Notulen ledenvergadering 21 jan 1946.
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1934 tot 1941 Het aangepaste zwembad, 7 m langer
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Lof aan A.J.Levinson.
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1934 tot 1941 Het aangepaste zwembad, 5 m langer
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Zwemabonnement uit 1941

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.
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1933 RZC organiseert zwemwedstrijden in het Rijnzwembad. Terug pg 10
Het was een veelzijdig programma:
•
De 1 km tocht voor dames en heren met een wisselbeker geschonken door de VW en de heer Grevers.
•
Zwem nummers:
50 en 100 m schoolslag en vrije slag 3 x 50 m dames
vrijwe slag estafette 5x50 m heren vrije slag estafette
•
Polo toernooi met de verenigingen De Rijn (Wageningen), RZC (Renkum), ZZV (Zeist), UZC (Utrecht) en
AZC (Arnhem)
• Schoonspringen

Het programma boekje
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1933 RZC organiseert zwemwedstrijden in het Rijnzwembad.
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Het programmaboekje
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1933 RZC organiseert zwemwedstrijden in het Rijnzwembad.
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Start van de 1 km race. Links met de sigaar Hr A.J. Levinson en rechts de winnaar J. Janssen.

Een boot in de Rijn diende als extra tribune tijdens de zwemwedstrijden in het bad
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1932 Volkszwemwedstrijden.
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1932 Het oudste document van RZC.
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RZC is volgens het briefhoofd opgericht op 15 mei 1931.
Hieronder een duidelijke brief van de secretaris Beekhuis aan de KNZB. Het antwoord hebben we
helaas niet.
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1931 Een veer op de hoed van A.J. Levinson
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1931 De sporten van de badmeester en eerste trainer van RZC:
A.J. Levinson
Terug pg 10
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1931 De sporten van de badmeester en eerste trainer van RZC:
A.J. Levinson
Terug pg 10
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1929 Opening van het Rijnzwembad te Renkum
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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. 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.
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1929 Opening van het Rijnzwembad te Renkum
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Midden in de groep met witte pet De Hr Levinson, de aangestelde badmeester.
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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 Renkum-Heelsum 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 markt- onderzoek 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!
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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.
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Functies dagelijks bestuur en secretariaten
Jaar

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Terug Pg 2
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

1966 Dick Overmars

Lenie van Drie

1967 Dick Overmars

Lenie van Drie

1968 Dick Overmars

Lenie van Drie

1969 Alle Langius

Lenie van Drie

1970 Alle Langius

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
Ab van den
Wollenberg
Ab van den
Wollenberg
Ab van den
Wollenberg

1971 Alle Langius

Lenie van Drie

Jan Tinsen

Henk Lubberding

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
Henk Lubberding
Lenie van Drie
Henk Lubberding
Lenie van Drie
Henk Lubberding
Jan Welgraven
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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

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
Jan Gerard
Sterrenburg
Jan Gerard
Sterrenburg
Jan Gerard
Sterrenburg

Rita van der Horst

Marry M Janssen

Arjan Marsman

Rita van der Horst

Marry M Janssen

Rita van der Horst

Marry M Janssen

Rita van der Horst

Marry M Janssen

2012 Jan Harm Vos
2013 Jan Harm Vos
2014 Jan Harm Vos

Arjan Marsman
Gaby HooijerSchuurman
Gaby HooijerSchuurman
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Wisselbeker ingesteld door badmeester en RZC trainer A.J. Levinson
Terug Pg 2
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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
2010
2011
2012
2013
2014

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
Petra Derks
Geert van Duinhoven
Henry Marsman
Karin de Leeuw
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Sportiviteitsbeker geschonken door Ap van de Wollenberg
Wordt uitgereikt aan de persoon of groep die zich in de zwemsport sportief heeft gedragen.
Terug 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
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

Terug Pg 2

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
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Aantal leden van RZC vanaf 1952

Terug Pg 2
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