Het Groot RZC Plakboek C3 (1991 - 2003)
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 “histo ricus” het
daarmee moeten doen.

Dus graag reageren en dank voor jullie aller medewerking

Reacties naar wallyhbs@gmail.com
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2003 Start met Aquarobic in zwembad Wolfheze
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Inge Klos begon in 2005 de nieuwe aquarobic groep te traienen.

Terug

2003 RZC VERSTEVIGT TWEEDE PLAATS

Terug Pg 3

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

Enkele Uitslagen:
Linda Hulsteijn (93) 100 wissel 1.40.39; Ayleen Fiechter (93) 100 wissel 1.33.57. Tessa vd Aa (93) 100 wissel 1.36.10; Jorn Vos (92) 50
rug 0.45.70; Lisanne Wildekamp (88) 200 school 2.56.19 I; Evy Witlox (88) 200 rug 2.25.41 I; Marion vd Berg (86) 200 rug 2.30.16 II;
Raldi Jolink (88) 200 rug 2.28.80 II; Henriëtte Nooter (90) 100 rug 1.27.62; Kelly Fiechter (90) 100 rug 1.27.76; Susanne Bos (91) 100
rug 1.18.64; Linda Derks (90) 200 vrij 2.46.27; Frank Sloof (90) 200 school 3.12.81 III; Mariëlle Janssen (82) 200 vrij 2.09.36.

NK LIMIET SUSANNE BOS (29 november 2003)
Cuijk – Tijdens een limietwedstrijd in het Gelderse Cuijk heeft de Renkumse Susanne Bos een startbewijs voor de
Nationale Junioren Kampioenschappen weten te bemachtigen. De 12-jarige zwemster verbeterde haar persoonlijk
record met ruim een seconde en dook daarmee onder de vereiste 1.08.60. Na een opening van 32 seconden op de 50
meter vrije slag, tikte zij uiteindelijk aan in 1.07.90.

2003 RZC VERSTEVIGT TWEEDE PLAATS
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De twee jaar oudere Esther van Mierlo bewees al enkele keren, dat zij met een geweldig seizoen bezig is. Zaterdag
opende zij op de 100 meter vrije slag in 0.31.30, waarmee zij een mooie uitgangspositie innam. De laatste 50 meter
legde zij met veel overtuiging af en zij tikte aan in 1.06.72. Daarmee verpulverde zij haar beste tijd van 1.10.85, die
slechts een maand in de boeken heeft mogen staan, en maakt zij kans op deelname aan de Gelderse Winter
Kampioenschappen.
Ook de junioren jongens gingen er tegenaan. Zij doken allen in het water op de 100 meter vrije slag met in het
achterhoofd de mogelijkheid om deel uit te gaan maken van de junioren estafette ploeg van RZC, die in januari zal gaan
starten op de Nationale Kampioenschappen. Daarvoor moest één van hen onder de 1.13.36 duiken, zodat deze tijd samen
met de individuele tijden van Perry Arentsen, Raldi Jolink en Rutger Sloof, op de 4x100 meter wisselslag onder de
4.31.40 blijft. In één van de eerste series verbeterde Tom van Silfhout zijn tijd al van 1.16.03 naar 1.13.17, waardoor
het startbewijs al binnen was. Nu was het wachten op de overige zwemmers van RZC. In de volgende serie werd in een
rechtstreeks duel gevochten om de snelste tijd. Frank Sloof en Victor Pepplinkhuizen dwongen elkaar tot het uiterste
te gaan. Frank had tot nu toe de beste papieren met een persoonlijk record van 1.14.06, daar waar Victor 1.15.36. Tot
het eind toe bleef de race spannend. Uiteindelijk tikte Victor als snelste aan in een tijd van 1.10.19, gevolgd door Frank
in 1.10.84.
Op dezelfde afstand (100 meter vrije slag) zwommen Tessa van der Aa en Ayleen Fiechter beiden naar een limiet voor
de Gelderse Winter Kampioenschappen. De meisjes uit geboortejaar 1993 zwommen respectievelijk 1.18.18 en 1.18.72.
Tessa voegde daar later nog een startbewijs op de 100 meter rugslag aan toe, door op deze afstand te finishen in
1.29.23.

TOPPRESTATIES ZWEMMERS RZC (6 december 2003)
Tijdens een medaillewedstrijd in Westervoort hebben de zwemmers van RZC zich bijzonder goed gemanifesteerd. Niet
minder dan 27 persoonlijke records werden gebroken, 16 medailles werden gewonnen en diverse startbewijzen voor
kampioenschappen werden in de wacht gesleept. Minder dan twee weken voor het Nationaal Winter Kampioenschap
(NWK) tonen de senioren klaar te zijn voor de Titelstrijd.
In het eerste programmanummer verbrak Mariëlle Janssen haar persoonlijk record op de 100 meter vlinderslag. Zij
zette nu een tijd neer van 1.05.11, voldoende om deel te mogen nemen aan de Nationale Kampioenschappen van komende
zomer (NK). In principe ook voldoende voor de NWK, maar de inschrijving hiervoor is al een week gesloten. Tevens
leverde deze prestatie haar een eerste plaats op. Later in het programma heerste zij ook op de 100 meter vrije slag.
Hier werd zij eerste in 0.57.29. Clubgenoten Marion vd Berg (1.02.00) en Evy Witlox (1.02.18) completeerden het
podium. Voor Evy Witlox betekende de tijd van 1.02.18 een deelnamebewijs voor de NK 2004.
Vorige week zwom Susanne Bos al de limiet voor de Nationale Junioren Kampioenschappen korte baan. (NJK) op de 100
meter vrij slag in 1.07.90, afgelopen zaterdag scherpte zij haar tijd nogmaals aan naar 1.07.54.
Bij de jongens 1988 werden ook weer de nodige NJK startbewijzen veroverd. Vooral Raldi Jolink verraste zichzelf door
twee maal gigantisch onder zijn beste tijd te duiken. Op de 100 meter vrije slag verbeterde hij zich van 0.58.70 naar
0.57.51. Voor de NJK is een 0.58.60 vereist. Op de 100 meter vlinderslag verpulverde hij zijn persoonlijk record van
1.06.50 naar 1.03.18, waarmee hij ruim onder de vereiste NJK limiet van 1.04.70 bleef. Dit deed ook clubgenoot Perry
Arentsen. Hij zette op deze afstand exact dezelfde tijd neer, waarmee hij zijn tijd van 1.04.35 uit de boeken
schrapte.
In Wageningen kwam de jongste RZC-ers aan de start van een jeugdwedstrijd. Tom van Hemmen veroverde hier een
gouden medaille op de 200 meter rugslag in 3.02.42 en Rogier Pepplinkhuizen kreeg zilver omgehangen voor zijn
prestatie op de 50 meter rugslag.
Uitslagen:
Esther v Mierlo (89) 100 vlinder 1.29.51; Tijmen Benthem (87) 100 vlinder 1.15.90;Rutger Sloof (88) 100 vlinder 1.08.77, 100 vrij
0.59.18;Christiaan Sloof (87) 100 vlinder 1.08.30;Kelly Fiechter (90) 100 vrij 1.22.72;Simone Mintjes (90) 100 vrij 1.16.73;Linda Derks
(90) 100 vrij 1.16.35;Tom v Silfhout (91) 100 vrij 1.11.70;Frank Sloof (90) 100 vrij 1.10.22;Victor Pepplinkhuizen (90) 100 vrij
1.08.70;Marieke v Dodeweerd (86) 100 school 1.24.10;Lisanne Wildekamp (88) 100 school 1.22.50 II;Bas Schenk (91) 100 school
1.52.01;Perry Arentsen (88) 100 vrij 0.55.34 II;Simone Robbers (93) 50 school 1.16.07; Lisa Derks (92) 50 school 1.10.98 Bas vd Stap
(93) 50 rug 0.52.45; Annet Derks (93) 50 rug 0.47.90; Maryse Beumer (94) 50 school 1.00.36; Mark (96) 50 vrij 0.45.95; Douwe de
Vries (91) 200 school 3.53.56;
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2002 Waterpolo reunie
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Rob Wobbes organiseerde de reunie

Terug

2002 Marcel Wouda op kick-off van RZC.

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

Terug Pg 3

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

2002 Zwem successen: Perry Arentsen brons op NK, Limieten NK, en
naar landelijke C-competitie
Terug Pg 3
BRONS PERRY ARENTSEN OP NK ZWEMMEN (18 t/m 21 april)
Van 18 tot en met 21 april vond in Amersfoort het Nederlands Kampioenschap Zwemmen plaats. De Renkumse vereniging RZC
was vertegenwoordigd met vier zwemmers.
Succes was er voor de 14-jarige Perry Arentsen, die aan de start mocht verschijnen op de 1500 meter vrije slag jongens
junioren 2. Al snel na de start was de race beslist. De kop van het veld was voor Perry onbereikbaar geworden en de nummers 4
en 5 lagen al een straatlengte achter hem. Na 18.53.95 tikte hij dan ook als derde aan en kreeg hij hiervoor de bronzen medaille
omgehangen. Clubgenote Marion vd Berg kwam de afgelopen dagen op twee afstanden uit. Op de 200 meter vrije slag meisjes
jeugd 2 reikte zij met een tijd van 2.18.75 naar de negende plaats. Twee plaatsjes hoger eindigde zij op haar tweede afstand de
800 meter vrije slag. Haar tijd van 10.13.33 was goed voor die zevende plaats. Lisanne Wildekamp kwam ook aan de start op de
800 meter vrijeslag, maar dan in de leeftijdscategorie meisjes geboren in 1988. Lisanne zwom een zeer mooie en vlakke race en
noteerde 10.23.18, waarmee ze 15e van Nederland werd.
Yvonne van Beek werd eveneens 15e van Nederland, maar dan bij de senioren op de 50 meter schoolslag in een tijd van 0.35.98.

LIMIETEN NATIONAAL KAMPIOENSCHAP RZC (21 april 2002)
Na het promotieweekend en de Nationale Kampioenschappen was het afgelopen weekend voor de zwemmers van RZC de zaak om
limieten binnen te slepen voor de Gelderse Kampioenschappen en de Nationale Kampioenschappen Sprint en Junioren.
Hiervoor werden drie wedstrijden bezocht. Op zaterdag gingen de jongsten naar Wageningen en de ouderen namen deel aan een
wedstrijd in Doetinchem, waar ook zondag een wedstrijd plaatsvond.
Tijdens deze wedstrijden werden twee startbewijzen voor de Nationale Kampioenschappen binnengehaald. Allereerst was het
Marion vd Berg, die voor de Nationale Kampioenschappen Sprint de limiet op de 50 meter rugslag junioren behaalde. Deze stond
op een tijd van 0.32.90. Het was even spannend wat haar tijd was geworden, maar uiteindelijk dook zij met 0.32.84 onder de
limiet en mag zij in juni starten in Nieuwegein. De tweede limiet werd gezwommen door Perry Arentsen. Hij dook op de 200
meter schoolslag onder de limiet. Met 2.49.25 is hij zeker van deelname aan het Nationaal Kampioenschap junioren. Adriaan
Bruning slaagde niet in zijn opzet. Met een prachtige tijd van 0.31.88 op de 50 meter schoolslag werd hij weliswaar eerste, maar
bleef hij jammer genoeg slechts 0.4 seconde van de limiet voor de NK Sprint verwijdert.
Dat Tijmen Benthem in vorm is was duidelijk. Tijmen zwom een dik persoonlijk record van 7 seconden op de 200 meter vrijeslag
en eindigde in 2.24.70. Ook op de 100 meter vrijeslag liet hij de hele serie vanaf de start achter zich en finishte in 1.07.69 wat
tevens een pr is. Tijdens de 200 meter wisselslag werd de positieve lijn vastgehouden. Marieke van Dodeweerd verpulverde haar
persoonlijk record met 7 seconden en tikte aan in 2.45.49. Maar drie seconden verwijdert van een startbewijs voor de Gelderse
Kampioenschappen. Lisanne Wildekamp liet met een sterk slot op deze afstand de klokken stoppen op 2.39.14, waarmee ze de NK
limiet tot op 2 seconden benaderde. Ook Perry Arentsen startte op de 200 meter wisselslag. Hij opende zijn eerste 50 meter
erg sterk en kon deze trend doorzetten en eindigde in een tijd van 2.26.40. Suzanne Bos, Bas Schenk en Victor Pepplinkhuizen
doken alle drie meer dan tien seconden onder hun tijd en kwamen uit op respectievelijk 3.17.47, 3.20.61 en 3.34.42. Op de halve
afstand was het een zeer spannend race tussen Simone Tijssen en Lisanne Wildekamp. Beiden kwamen uiteindelijk uit op een
persoonlijk record. Lisanne liet 1.15.07 noteren en Simone kwam uit op 1.15.13. Ook Emmie Portengen dook het water in voor 100
meter wisselslag. Haar tijd van 1.45.08 ging uit de boeken en werd vervangen door een zeer goede 1.39.39.
Joan Tiemens en Neekou Tasbighou hadden een persoonlijk record staan van resp. 3.07.08 en 3.11.67 op de 200 meter vrije slag.
Na een goede start van deze dames en een zeer goed verdeelde race kwamen ze uit op 2.54.05 en 2.52.18. Opvallend waren ook
de prestaties van Linda Derks (100 meter schoolslag in 1.51.72) en Merel vd Berg (100 meter rug in 1.25.71).

ZWEMMERS RZC KAMPIOEN!!!
(13 april 2002)
Renkum/Zetten - De zwemselectie van de
Renkumse vereniging RZC is afgelopen
zaterdag kampioen ge worden van de
Verenigings Competitie district 1. Door
dit behaalde kampioenschap promoveren
ze naar de Landelijke C competitie en
behoren ze tot de honderd beste verenigingen van Nederland.
Zaterdagmiddag verzamelden zwemmers, zwemsters, trainers en supporters zich allen bij het clubhuis voor de laatste
wedstrijd. Als verrassing was een bus besteld om de gehele zwemploeg naar Zetten te brengen, waar het vijfde en laatste deel
verzwommen werd. In de eerste vier delen was RZC al 400 punten uitgelopen, dus stond het kampioenschap al zo goed als vast.
Gedreven door het succes kwamen de zwemmers zeer gemotiveerd aan de start. Maarliefst 13 van de 27 programmanummers
werden winnend afgesloten. Acht keer was een tweede plaats en 6 keer een derde plaats voor RZC weggelegd. De 100 meter
wisselslag minioren 4 en later was prooi voor 2 jonge kanjers. Jorn Vos dook bijna 10 seconden onder zijn tijd en tikte na
1.42.20 als eerste aan. Op iets meer dan 2 seconden gevolgd door ploeggenoot Tom van Hemmen, die op deze afstand voor het
eerst aan de start kwam en meteen de tweede plaats voor zich opeiste met 1.44. 64. Voor de junioren 2 en later stonden de 200
vrije slag en de 50 meter schoolslag op het programma. Lisanne Wildekamp (2.22.39), Merel vd Berg (2.53. 62) en Astrid
Jansen (2.55.94) zwommen naar verbazend goede tijden op de 200 vrije slag., waarbij Lisanne als eerste eindigde. Ook Ruud
Leibbrand haalde veel van zijn tijd af en kwam uit op 2.52.60. Astrid herhaalde haar goede prestatie op de 50 meter schoolslag.
Ze verbeterde ditmaal haar tijd van 0.47.21 naar 0.44.32, slechts een seconde verwijderd van een podiumplaats. Even als Astrid
verpulverde Joan Tiemens haar beste tijd. Joan kwam uit op 0.51.91.
Een erg spannende race was de 100 meter vrije slag meisjes minioren 6 en later. Suzanne Bos en Renate Jansen van RZC streden
samen met Iris Jansen van EZPC Elst om de podiumplaatsen. Tot de laatste meters lagen ze zij aan zij. Iris Jansen (1.20.48)
tikte net beter aan en werd eerste, gevolgd door Suzanne Bos in 1.20.65. Renate moest deze twee dames dan voor laten, met
een verbetering van haar persoonlijk record van 6 seconden is haar derde plaats in 1.21.95 veelbelovend. Simone Mintjes
(1.28.38) werd zevende, gevolgd door Henriette Nooter en Linda Derks die in dezelfde tijd (1.29.57) op de 8 e plaats eindigden.
Een zeer verdiende eerste plaats was er weggelegd voor Marije Wildekamp op de 100 meter rugslag dames senioren 2. Na een
enerverende race tikte zij aan in 1.10.42, 10 seconden voor de rest van de concurrentie.
Geen plek bij de eerste drie, maar wel opvallende prestaties waren er voor Jasper Schenk (100 meter wisselslag, oude tijd
1.38.74, nieuwe tijd 1.32.22) en Tijmen Benthem (200 rug, oude tijd 3.01.06, nieuwe tijd 2.55.27).
Na dit succesvolle laatste deel kon de ploeg tot Kampioen gehuldigd worden. In het zwembad kregen ze van het bestuur al
bloemen en 's avonds tijdens het speciaal georganiseerde promotiefeest werden zwemmers, trainers en vrijwilligers nog eens in
het zonnetje gezet. Ook werden er vier bronzen KNZB prestatie medailles uitgereikt. Deze medailles worden toegekend door de
Nederlandse Zwembond voor bijzondere zwemprestaties. Perry Arentsen (behorend tot de beste 10 jongens junioren van
Nederland), Marion vd Berg en Marije (behorend tot de beste 25 meisjes jeugd van Nederland) en Yvonne van Beek (voor het
behalen van een Nederlands Record 100 schoolslag Masters 25-29 jaar) werden hiervoor gehuldigd voor het jaar 2001.
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Renkumse zwem-en poloclub R.Z.C.
Secretariaat:
Inge van Langevelde Koningserf 14
6871 ES Heelsum
E-mail: i.vlangevelde@ 12move.nl
d.d. 10 januari 1969
Opgericht 15 juni 1931
Koninklijk goedgekeurd
Web site: www.rzc-renkum.nl
Bestuur NOC/NSF Drs J.C. Blankert Papendallaan 60 6816 DV ARNHEM
Uw contact:
W.M.M. Huijbregts Postadres: Utrechtseweg 114 6871 DV RENKUM Telefoon:
0317 350713
E-mail:
Info@hbs-cc.nl
Betreft: dreigende sluiting zwembad Papendal
Datum: 22 Mei 2001
Geachte Heer Blankert,
Naar aanleiding van de publicaties in de Volkskrant van 12 mei 2001 en de berichtgeving via TV
Gelderland omtrent de nieuwe opzet van Papendal en de investeringen die daar mee gemoeid zijn
schrijven wij deze brief.
Wij zijn natuurlijk blij met deze investeringen voor de sport in het algemeen, maar zeer
ongelukkig met de beslissing dat bet zwembad gaat sluiten.
Deze beslissing heeft voor de zwemvereniging RZC de volgende verstrekkende gevolgen:
1. Onze poloafdeling beschikt dan niet meer over adequate trainingsmogelijkheden
2. Onze polo afdeling heeft geen mogelijkheid wedstrijden binnen een redelijke afstand van de
gemeente Renkum te spleen
3. Voor de zwemafdeling worden de trainingsfaciliteiten meer dan gehalveerd
4. Het bad in Papendal is het enige wedstrijdbad waarin de zwemselectie zijn trainingen heeft.
5. Voor het elementair zwemmen, zwemdiploma A, B en C, worden de mogelijkheden
binnen de gemeente Renkum beperkt
6. Voor RZC is de opleiding voor de zwemdiploma's een belangrijke post van inkomsten en de
kinderen stromen van hieruit zeer vaak door naar de wedstrijdsport.
7. De opleidingen voor zwemdiploma mogen wij niet in het instructiebad te Renkum
verzorgen
8. Een zwembad dat voldoet aan de richtlijnen van de KNZB is niet beschikbaar binnen de
gemeente Renkum
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Gezien de huidige omvang van de vereniging en de groei van de vereniging zijn wij juist op zoek naar
extra trainingsfaciliteiten. Al onze waterpolothuiswedstrijden worden gespeeld in het zwembad
Papendal.
Onze zwemselectie is dit jaar gegroeid met 30%. De resultaten zijn enorm toegenomen gezien het
aantal starts op de Gelderse- en Nederlandse kampioenschappen. Daarbij is onze hoofdtrainer Hans
Salemink toegelaten tot de cursus Top Coach van de KNZB
Juist nu wij een groei doormaken, zowel bedrijfseconomisch als sportief, is het wrang deze
mededeling uit de pers te moeten vernemen. Daarbij vinden we het jammer dat er opnieuw
gekozen is voor de topsport en niet voor de sport in het algemeen.
Wij hopen dan ook dat de beslissing, het sluiten van het zwembad, omgebogen kan worden tot een
die bij past bij de sportieve ambities van RZC. En we hopen dat er een adequate oplossing wordt
gevonden binnen de gemeente Renkum om de periode tussen mogelijke sluiting van Papendal tot
nieuwbouw van een wedstrijdzwembad in de regio (gemeente Renkum) te kunnen overbruggen.
Indien dit niet wordt gerealiseerd zien we het voortbestaan van onze vereniging op dit huidige
sportieve niveau sterk in gevaar komen.
We hopen dan ook dat U in deze contact zult onderhouden met de wethouder van sportzaken van
de gemeente Renkum Dhr J. Verheij. RZC is namelijk van mening dat het zwembad Papendal een
duidelijke regionale functie heeft ingenomen en niet zonder overleg binnen de gemeente mag
worden opgeheven.
We zouden het ook, als een van uw goede klanten gedurende al vele jaren, het op prijs stellen op
de hoogte te worden gehouden over de beslissingen die worden genomen zodat wij nog al het
mogelijke kunnen doen om de schade voor RZC te beperken.

Hoogachtend,
W.M.M. Huijbregts voorzitter RZC
J.H. Vos

bestuurslid RZC

cc.
Koninklijke Nederlandse Zwem Bond
Gemeente Renkum t.a.v. de wethouder sportzaken Dhr. J. Verheij
C.K.V.O., Commissie Kring en Verenigingsondersteuning. Dhr. J.G. Verheijen
Wally Huijbregts
Voorzitter RZC
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Samenvatting telefoongesprek met dhr. Jos Custers, directeur bondsbureau KNZB.
Aanwezig bij de vergadering van het NOC/NSF dd 29 mei 2001.
Gesprek dd 6 juni 2001.
•

KNZB heeft voor het topsportplan gestemd. De tekorten worden betaald uit de ledenbijdrage, bij
toenemende tekorten zal de ledenbijdrage toenemen •
Vooralsnog gaat het zwembad niet
dicht.
• De vooruitzichten zijn echter niet gunstig
•

Er komt een eerst een gesprek met de gebruikers. In dit overleg komen 2 punten aan de orde:
o Mogelijkheden tot verbetering van de exploitatie o
Alternatieven

Alternatieven zijn:
1. zwemuren elders
2. een ander mogelijkheid is dat het NOCNSF bijdraagt in een nieuw te bouwen zwembad
in b.v. de gemeente Renkum
Verslag bijeenkomst actiecomite "Papendal Open" d.d 8 juni 2001
Topsportplan behelst:
• hotelaccommodatie/ congrescentrum
• topsport kenniscentrum
• kantorencomplex t.b.v. sportbonden
Zwembad Valkenhuizen wordt een "gesloten bad" d.w.z. niet meer toegankelijk voor publiek. Wordt
verhuurd aan verenigingen, deze dragen zorg voor begeleiding, schoonmaak e.d. Er is 1 beheerder.
IJsselvliet sluit 2003
Mogelijk wordt het recreatiebad in het Hotelcomplex uitgebreid tot een groter formaat waarin ook
verhuur aan verenigingen plaats kan vinden. Wensenlijstje zal daarvoor opgesteld worden
Verslag bijeenkomst Joop Verheij, Wally Huijbrechts en Jan Harm Vos d.d 11 juni 2001
De gemeente is evenals de verenigingen niet op de hoogte gesteld door Papendal van de komende
sluiting van het zwembad.
De gemeente deel de zorgen van RZC, maar kan op het moment weinig doen. Dhr. Verheij voert
hier de volgende redenen voor aan:
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doel is om de kosten van sport accommodaties niet meer ten laste van het gemeente budget te laten
komen, hiertoe zijn er gesprekken gaande om Aquarijn en de Rijnkom af te stoten. Dit geldt ook voor
b.v. de sportvelden in Heelsum. Dhr. Verheij zegt wel toe om in de gesprekken met mogelijke
overname kandidaten de deadline naar voren te halen.
 Er gaat een brief van de gemeente naar het NOCNSF, omdat het sluiten van het
zwembad op gespannen voet staat met het stimuleren van de breedtesport. Door de
landelijke overheid worden de gemeenten hierin juist gestimuleerd. Dit staat hierjuist
haaks op. Een afschrift wordt aan RZC gestuurd.

 Sluiten van zwembad Papendal wordt in de Raadscommissie gebracht door Joop
Verheij. Hij geeft hierbij aan dat de gemeente Renkum en RZC onverwacht met een
probleem geconfronteerd zijn.

 De mogelijkheid om via het NOCNSF gelden te verkrijgen, stond dhr. Verheij niet
onwelwillend tegen over. Samen met subsidies die Renkum nu aan RZC i.v.m. het
huren van water buiten de gemeente Renkum biedt mogelijkheden (optimistisch) voor
een mogelijke uitbreiding van Aquarijn.

Op zich een positief gesprek,een toezegging voor een nieuw bad hebben we niet gehad en ook niet
verwacht trouwens. De deur staat op een kier en we moeten hem steeds een stukje verder open
duwen. In eerste instantie is het zaak om Papendal open te houden om tijd te krijgen om de
alternatieven uit te werken.
Actie:
•
•

Wally mailt de politieke partijen om die op de hoogte te brengen van de ontstane situatie
Jan Harm neemt deel in het actiecomite "Papendal Open".

Missie:
• 1-6-2001 opening nieuwbouw zwembad Aquarijn

groeten,
Wally en Jan Harm

2001 CONCEPT verslag Bespreking Wensen verenigingen
m.b.t.Papendal 26 Juni
Terug Pg 4
Aanwezig:
Willem H. Wichhart en mevr .... Herman Schaik
Joop van Diggelen Hans Spaans Frits van Werven Eric de Jong
Erna van de Peppel Rita van der Horst Wally Huijbregts
Papendal
Neptunus, Kring Gelderland KNZB, afd kringtrainingen Thetis
TVA, Triathlon Vereniging Arnhem TVA, Triathlon Vereniging Arnhem Polar Bears
Gemeente Renkum, sportzaken RZC, penningmeester
RZC, voorzitter
Plaats:

NSC Papendal, hoofdgebouw,

Tijd:

26 Juni 2001, 9.00 uur

De heer Wichhart verontschuldigt zich voor de te late start van de vergadering (9.15 uur). Hij schetst
de organisatie van het NOC en NSC en de veranderingen:
Het NSC is een zelfstandige groep geworden in 1999. Om het gehele complex inclusief zwembad te
renoveren zou ca 10 miljoen gaan kosten. Nu is er een exploitatie tekort van 1.5 miljoen.
Afgelopen jaar zijn de bonden gevraagd hoe zij stonden tegenover een plan om het NSC te wijzigen
in een OTC (Olympisch Top Centrum) en OHC (Olympisch Hotel Centrum) groep. Er waren in totaal
8 bonden die een intentie verklaring hebben getekend dat ze gebruik zouden gaan maken van het
OTC en OHC. Het OTC wordt dus ondersteund door 8 bonden, zoals badminton, tennis,
vechtsporten, volleybal, korfbal). De KNZB heeft deze intentieverklaring niet getekend, omdat ze naar
Eindhoven zouden gaan.
In het nieuwe NSC zal de topsporter centraal staan. Er is geen plaats meer voor de breedte sport van
de verenigingen, in ieder geval niet meer in die mate als het geweest is. Bedoeling is dat er binnen
OTC een zwembadje komt voor revalidatie doeleinden. In het OHC komt een zwembad dat past
binnen een 4 sterren hotel. Dus ook dit bad zal luxe zijn maar zeker ook klein en daarom ongeschikt
voor de RZC.
Mogelijk dat de badjes in OTC en HTC kunnen worden gecombineerd tot een normaal 25 m
wedstrijdbad.
Gesproken wordt over het juridisch aspect met betrekking tot huur van het bad. Kan het NSC op zo'n
korte termijn de huur opzeggen. Thetis heeft toen men begon met trainingen in Papendal de
mondelinge garantie gekregen dat ze in het bad konden blijven.
Geen van de verenigingen kan dit opvangen door elders water te huren, omdat dat zwemwater
gewoon niet beschikbaar is. Vooral voor RZC wordt het een groot probleem. RZC heeft daarom al in
een vroeg stadium het NOC een brief geschreven, waarin de omvang van het probleem is geschetst
en gevraagd om met de wethouder sportzaken van Renkum, de heer J. Verheij, contact op te nemen,
dit in verband met de regionale functie van het bad Papendal. Kopieen van deze brief zijn gegaan
naar KNZB, CKVO en gemeente Renkum. Op 20 en 21 Juni is deze noodkreet ook gemaild naar de
politieke partijen in Renkum en die van provinciale staten.

Afgelopen Vrijdag is een bespreking geweest met de gemeente Arnhem en de Provincie over de
plannen van NSC. Gevraagd wordt of op deze bespreking ook het sociale aspect van sluiting van
Papendal zwembad aan de orde is gekomen of alleen de bouwtechnische aspecten. Volgens de heer
Wichhart was ook de regionale functie besproken.
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Half augustus 2001 zal NSC een besluit nemen. Een inventarisatie van wensen van de verschillende
verenigingen met betrekking tot huurtijden en afmetingen van het bad wordt hierin meegenomen. De
aanwezige verenigingen krijgen tijdens de vergadering de gelegenheid de wensen kenbaar te
maken. •
NSC zal de opgemaakte gedetailleerde wensenlijst aan dit verslag toevoegen of op
zeer korte termijn apart doen verspreiden.
• Gevraagd wordt om ook een overzicht van gebruikers aan alle gebruikers te doen toekomen.
Alle verenigingen willen minimaal uitstel van sluiting van het bad tot het einde van het seizoen 20012002. Wanneer het bad tijdens het komende seizoen zou sluiten is het helemaal ondenkbaar dat
hiervoor nog oplossingen gevonden kunnen worden. Verder is voor alle verenigingenen een 25 m
wedstrijdbad, geschikt voor zwem- en waterpolotrainingen en zwem- en waterpolowedstrijden een
noodzaak. Voor een aantal gebruikers betekent dit dus wel een verdubbeling van de gebruiksuren.
RZC wil ook mogelijkheden voor geven van zwemlessen, omdat een belangrijk deel van de
inkomsten door lesgeven wordt verkregen.
De periode waarin, nl. de zomervakantie, en de termijn waarop beslissingen worden genomen maken
het voor verenigingen bijna ondoenlijk om alternatieven te zoeken. Verenigingen zijn door de
berichtgeving overvallen, er is eigenlijk geen inspraakprocedure. Er wordt voor gepleit dat de
verenigingen in de gelegenheid gesteld worden om alle mogelijkheden tot onder meer samenwerking
te kunnen onderzoeken. Het bad heeft een regionale functie die in de verschillende gemeentes niet
in te vullen is.
NB De problematiek is voorgelegd aan de GSF. De directeur van de GSF de heer H. de Vries heeft
toegezegd voor aanvang van zijn vakantie de zaak schriftelijk voor te leggen aan de Provincie.
RZC
Specifieke eisen zijn:
•

•

Uitstel sluiting om alternatieven te vinden of te maken, op z'n vroegst sluiting einde seizoen
20012002
Voor RZC uren minstens gelijk gebruik van nieuwe accommodatie, bij voorkeur dubbele uren,
i.v.m. de grootte van het bad
25 m wedstrijd bad, tribune faciliteiten
mogelijkheid voor diplomaopleidingen • zwemtrainingen
polotrainingen (bal veilig bad).
Zwemtijden zoals nu door RZC wordt gehuurd. Maandag en woensdag van 18.30 tot 20.00 uur
en zaterdag van 9.00 tot 10.00 uur. Er is zelfs sterke behoefte om ook op donderdag nog 1.5 uur
te huren. Gezien de huidige grootte van het bad zal er dus minimaal 8 uur van een 25 m bad
nodig zijn voor RZC.
Bezoekersaantallen op maandag en woensdag zijn circa 75 en op zaterdag 40.

•

Seizoen loopt van 15 aug tot 30 juni

•
•
•
•
•

Gevolgen van sluiting van RZC:
•
•
•
•

Grote moeilijkheden met het handhaven van het huidige prestatie peil van de vereniging .
• Grote moeilijkheden om kader enthousiast te houden wanneer getraind moet gaan worden in
veel verschillende baden
Er is geen vervangend water te verkrijgen in de verre omgeving van Renkum, zodat RZC
vele stappen terug zal moeten
Verdubbeling van de badwaterkosten
Stijging van de reiskosten naar de verschillende baden
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Kring Gelderland
Specifieke eisen voor de kringtrainingen:
• Uitstel sluiting om alternatieven te vinden of te maken, op z'n vroegst sluiting einde seizoen
20012002
• Voor de Kringtrainingen uren minstens gelijk gebruik van nieuwe accommodatie, bij voorkeur
dubbele uren, i.v.m. de grootte van het bad
• 25 m wedstrijd bad. (25x1 5x2)
• polotrainingen (bal veilig bad).
• Bezoekersaantallen op zondag van 10.00 uur tot 14.00 uur 140 kinderen.
• Seizoen loopt van 15 september tot 30 april.
Gevolgen van de sluiting voor de Kringtrainingen:


Grote moeilijkheden met het handhaven van het huidige prestatie peil van de kring team.



Grote moeilijkheden om kader enthousiast te houden wanneer getraind moet gaan worden in
veel verschillende baden
Er is moeilijk vervangend water te verkrijgen
Verdubbeling van de badwaterkosten




Afgesproken wordt dat het verslag van deze vergadering naar de ontvangen E-mail adressen wordt
gestuurd, die clan aanvullingen en correcties maken en dit terugmailen naar Huijbregts (gaarne voor
29 Juni).
Wally Huijbregts
Voorzitter RZC
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Secretariaat:
Inge van Langevelde
6871 ES Heelsum
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Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Mevr A.M. Vliegenthart
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Uw contact:
Postadres:
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Geachte mevrouw Vliegenthart,
30 Juni 2001
Betreft: sluiting zwembad Papendal
Naar aanleiding van de ophanden zijnde sluiting van het zwembad Papendal schrijf ik u deze
brief (verzonden via de post, fax en de e-mail aan bovenstaande adressen).
Toen ik deze week hoorde van uw nota S/BOA-2192382 en uw speech ter gelegenheid van de
algemene ledenvergadering van het NOC*NSF op dinsdag 14 november 2000 te Papendal nalas
kreeg ik een beetje hoop dat we de sluiting van het zwembad in Papendal nog konden tegenhouden.
Ik ben voorzitter van de Renkumse Zwem en poloclub RZC, een actieve vereniging met in haar
programma breedtesport en topsport. Onze zwemtrainer volgt de cursus topcoach van de KNZB en
is onlangs vertrokken naar Malta als bondstrainer tijdens de EJK, de Europese
Jeugdkampioenschappen, (begint nu als een van de zwemtrainers van de KNZB) De resultaten van
de zwemselectie zijn erg goed, zowel tijdens de Gelderse en de Nationale kampioenschappen
behalen wij goede resultaten. Voor meer uitgebreide informatie over de achtergronden van de
zwemclub zie onze website www.rzc-renkum.nl
We kregen via de pers op 12 mei te horen dat het NOC/NSF het zwembad in Papendal gaat sluiten
en dat er nu een kennis en hotelcentrum voor de NOC topsport zou worden opgericht. Zelfs onze
eigen bond, de KNZB, stemde op 29 mei in de bestuursvergadering van het NOC voor het plan, met
de gedachte dat anders de tekorten van het zwembad teveel zouden drukken op de contributie van
alle leden van de KNZB. Er is onvoldoende gerealiseerd welke regionale functie het zwembad in
Papendal heeft. Veel verenigingen uit de omtrek trainen en spelen hun wedstrijden in Papendal.

Als Papendal dicht gaat betekent dat in ieder geval voor onze vereniging een grote slag en zullen we
zowel in de breedtesport als in de topsport zeer ver terug vallen. Om de eenvoudige reden dat er in
de omtrek geen water in de zwembaden beschikbaar is voor verhuur aan verenigingen.
Ik schets U hieronder wat er tot nu toe allemaal door RZC en andere verenigingen is gedaan om het
sluiten tegen te gaan.
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Actie overzicht van RZC voor behoud Papendal zwembad
12 Mei 2001 Bericht in Volkskrant en TV Gelderland: Papendal zwembad gaat sluiten mogelijk zelfs
al einde van het jaar.
2001 Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Mevr A.M. Vliegenthart, 30 juni
22 Mei 2001 Brief geschreven naar leden van bestuur NOC/NSF, KNZB CKVO en Sportzaken
Renkum. Zie de brief uit de bijlage A.
29-mei-01

Het inmiddels opgerichte actiecomite organiseert een demonstratie bij NOC/NSF voor de
bestuursvergadering van NOC. De heer Blankert zegt toe om met de verschillende
verenigingen in gesprek te komen.

31-mei-01

Interessant verslag ontvangen van de NOC vergadering dd 29 mei van Wander
Bordewijk, NOB

6-jun-01

Telefoongesprek van Jan Harm Vos met Jos Custers, directeur Bondsbureau, waarin
Custers uitlegt waarom KNZB heeft voor gestemd.

8-jun-01
11-jun-01

Bijeenkomst actiecomite "Papendal Open"
Gesprek met Joop Verheij, wethouder sportzaken van de gemeente Renkum: aanwezig
Jan Harm, Imelda , Joop en Wally. Joop zal brief schrijven naar NOC met o.a. verzoek tot
uitstel, hij licht de sportcommissie in en maakt zich sterk voor extra vergoeding om duur
zwemwater aan te schaffen.

12-jun-01

Uitnodiging ontvangen van NSC Papendal over gesprek toekomst zwembad Papendal

19-jun-01

Gesprek Jan Harm Vos met Blankert en Pieters. Het bad zal waarschijnlijk binnen enkele
maanden sluiten.

20-jun-01

Kopie van de brief ontvangen van J. Verheij sportzaken Renkum aan Blankert van het
NOC

20-jun-01

Mail verstuurd naar de politieke partijen in de gemeente Renkum, met bijlage brief aan
NOC en nieuwsbrief met historie zwembaden.

21-jun-01

Mail verstuurd naar politieke partijen van provinciale staten, met bijlage NOC brief en
Nieuwsbrief

22-jun-01

Gesprek NOC/NSF met gemeente Arnhem en Provincie over de toekomst Papendal over
bouwtechnische zaken en volgens de heer Wicchart van Sportcentrum Papendal ook over
de regionale functie.

25-jun-01

Inventarisatie van zwemwater door zwemsecretariaat RZC. Conclusie is dat er geen
zwemwater beschikbaar is in de verre omgeving.

25-jun-01

Telefoongesprek van Jan Harm Vos met Jos Custers, directeur KNZB. Er komt een
bestuurscommissie die de revitalisering van Papendal gaat begeleiden en in hoeverre een
zwembad Papendal voor de zwemverenigingen kan worden ingezet. Mogelijk wordt de
voorzitter van de KNZB hierin gekozen; dan kan hij zich sterk maken voor het langer open
houden van het Zwembad Papendal.

26-jun-01

Gesprek met de heer Wichhart, Manager Sport van Papendal. Van RZC aanwezig Rita
van der Horst, Wally Huijbregts en Erna van de Peppel, gemeente Renkum. Het NSC
houdt de gesprekken om de wensen van de verenigingen te inventariseren. Naast RZC
waren aanwezig: Triatlon vereniging, Polar Bears, Kring Gelderland, Thetis en Neptunus.
Wally maakt verslag van de vergadering en zal proberen alle gebruikers van Papendal te
bereiken en van de informatie te voorzien. Zie het verslag in de bijlage B

28-jun-01

Op 26 Juni 's middags is de Gelderse Sport Federatie bijeen geweest, waar de sluiting
ook weer is besproken. Bericht is dat de GSF een brief naar het NOC zal schrijven (dus
weer een stuk papier). Ook de GSF zal provinciale staten inlichten.

We krijgen tot nu toe de indruk dat het NOC kort voor de vakantieperiode het besluit naar buiten
heeft gebracht om overleg te bemoeilijken en dat het praten met de verenigingen niet echt serieus is.
Er wordt volledig voorbijgegaan aan de regionale functie van het zwembad Papendal.
De gemeente Renkum maakt ook pas op de plaats met betrekking tot realisering van een wedstrijd
zwembad geschikt voor zowel waterpolo als zwemwedstrijden. (De gemeente Renkum heeft een 20
x 6 m instructiebad voor opleidingen van diploma's en beoefenen van schoolzwemmen. Het bad is
voor wedstrijdsport totaal ongeschikt.
Onze vraag namens vele gebruikers van het zwembad Papendal en in het bijzonder namens de RZC
is:
Wilt U uw invloed uitoefenen bij het NOC"NSF om het sluiten van het zwembad tegen te gaan.
Hoogachtend,
Wally Huijbregts Voorzitter RZC

Bijlage: A. Brief aan NOC dd 22 Mei 2001
B. Verslag van de bespreking van een groep gebruikers met NSC Papendal
CC:

Sportzaken gemeente Renkum KNZB, de heer Custers Verenigingen die in Papendal
zwemmen Politieke partijen in gemeente Renkum NOC*NSF

2001 Antwoord van Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Directie Sport Juli 2001
Terug Pg 4
Renkumse zwem- en poloclub R.Z.C. t.a.v. de heer W.M.M. Huijbregts Utrechtseweg 114
6871 DV Renkum Doorkiesnummer 070-3406387
Bijlage(n)
Ons kenmerk Inlichtingen bij S/BOA-2200670 M.J.Golpinar/tp
Onderwerp
sluiting zwembad Papendal
Uw brief
Geachte heer Huijbregts,
Uw bovenvermelde brief betreffende de sluiting van het zwembad Papendal is in goede orde
ontvangen. Naar aanleiding daarvan deel ilk u het volgende mede.
Ik kan me goed voorstellen dat door de sluiting van het zwembad Papendal uw club in moeilijkheden
komt omdat geschikte alternatieven wellicht niet in de nabijheid te vinden zijn Ondanks dat-kbGgr-Q
VG.O+vw --an-ik in-f1 &ze A-iet&-veGf-u-eeefu -Ik-kaf'I- ei'i ffiag mij als Staatssecretaris van Sport
niet bemoeien met de besluitvorming rond de sluiting van dit zwembad. Dit is namelijk de
verantwoordelijkheid van NOC'`NSF en haar leden.
Ik kan u dan ook slechts adviseren om in overleg te treden met de KNZB en uw gemeente
teneinde een mogelijke oplossing voor uw probleem te bereiken.
Een afschrift van deze brief zal ilk aan NOC''NSF doen toekomen. Ik
vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd
Met vriendelijke groet,
de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
namens deze,
de directeur Sport,

Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG Telefoon (070) 340 79'1 Fax (070) 340 78 34 Correspondentie
uitsluitend richten aan het postadres met vermelding van de datum en het kenmerk van deze brief.
Internetadres: www. m i nvws. n I Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 v x DEN HAAG
Velrjwf:,post 7 ola
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Renkumse zwem-en poloclub R.Z.C.
Secretariaat:
Inge van Langevelde Koningserf 14
6871 ES Heelsum
E-mail: i.vlangevelde@12move.nl
Opgericht 15 juni 1931
Koninklijk goedgekeurd d.d. 10 januari 1969
Web site: www.rzc-renkum.nl

Burgemeester en Wethouders en
de Raad van de Gemeente Renkum
Postbus 9100
6860 HH OOSTERBEEK

Uw contact: W.M.M. Huijbregts
Postadres: Utrechtseweg 114
6871 DV RENKUM
Telefoon: 0317 350713
E-mail: Info@hbs-cc.nl
8 Augustus 2001

Betreft: Wedstrijdbad in Renkum
Geachte Burgemeester, Wethouders en leden van de Gemeenteraad
Zoals U waarschijnlijk al via verschillende kanalen hebt vernomen is de kans groot dat het zwembad
in Papendal zal worden gesloten. Bij navraag in de zwembaden in de omgeving is gebleken dat er
geen alternatieven zijn voor de door RZC benodigde trainingsuren.
Een sluiting van het Papendal zwembad heeft voor de zwemvereniging RZC verstrekkende
gevolgen:
1. Voor de zwemafdeling worden de trainingsuren meer dan gehalveerd en er is geen
mogelijkheid meer om in een echt wedstrijdbad te trainen.
2. Onze poloafdeling beschikt dan niet meer over adequate training- en wedstrijdmogelijkheden.
De organisatie van de polowedstrijden valt onder de verantwoordelijkheid van de KNZB Kring
Gelderland. Dit bureau zal moeilijkheden hebben om de competitie goed te laten verlopen en te
verwachten is dat RZC zijn thuiswedstrijden ver van Renkum zal moeten gaan spelen. De
opleidingen voor zwemdiploma's A, B en C kunnen niet meer worden uitgevoerd in Papendal.
Voor RZC is de opleiding voor zwemdiploma's een belangrijke post van inkomsten en de
kinderen stromen van hieruit vaak door naar de wedstrijdsport.
3. Het zal U duidelijk zijn dat sluiting van het zwembad Papendal voor velen binnen Renkum de
mogelijkheden voor het bedrijven van de zwemsport sterk zal worden beperkt. RZC heeft zich
goed kunnen ontwikkelen door de aanwezigheid van het wedstrijdbad in Papendal. Nu een
private organisatie als het NOC kiest voor sluiting, wordt RZC wel zeer sterk geschaad en
zullen we vele stappen terug moeten doen, mede een gevolg van het feit dat het binnen
Renkum nooit is gekomen tot de realisering van een echt wedstrijdbad.
RZC heeft in de laatste maanden verschillende acties ondernomen om een mogelijke sluiting van het
zwembad tegen te gaan. Zie voor al deze acties onze website www.rzc-renkum.nl , waar onder het

hoofdstuk NIEUWS regelmatig de stand van zaken wordt bijgehouden. Tot nu toe hebben wij van
geen van de instanties (NOC, GSF, Provincie, KNZB, Gemeente Renkum) aanwijzingen gekregen
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waardoor wij enigszins gerust gesteld zijn dat we onze sport binnen de gemeente Renkum in de
toekomst kunnen blijven bedrijven.

We verzoeken U om stappen te ondernemen voor de redding van de zwemsport in Renkum.
Hiervoor zullen ons inziens de volgende maatregelen moeten worden genomen:


Het bad in Papendal zal open moeten blijven tot in de onmiddellijke omgeving van Renkum
goede train ingsmogelijkheden zijn gerealiseerd. Mogelijk is door een financiele bijdrage van
de gemeenten het NOC nog te bewegen de regionale functie van het zwembad Papendal in
stand te houden.



Realisatie van een wedstrijdbad in Renkum zelf. Veel commissietijd en reizen van de
sportraad is hier in het verleden al aan besteed. Het advies was toen om in Renkum een
wedstrijdbad te realiseren, maar het is een instructiebad gebleven, uitgebreid met een
recreatiegedeelte.

We verzoeken U om ons voorstel voor de realisering van een wedstrijdbad in de gemeente Renkum
op de komende raadsvergadering op de agenda te plaatsen en na te gaan wat de mogelijkheden
zijn.

Hoogachtend,

W.M.M. Huijbregts, voorzitter RZC

2001 Demonstraties bij Papendal 28 mei

Terug Pg 4

2001 Masters NK

Vlnr:
Rita van der Horst
Yvonne Verbeek
Patrick Vellinga
Bas Bongers
Annemiek Bongers

Terug Pg 4

2001 Playback Show

Terug Pg 4

2001 Zwembad, Man bijt Hond.

Terug Pg 4

2000 Trainingskampen zwemgroep: Eindhoven, Busloo en Trappershorst
Eindhoven
Terug Pg 4

2000 Trainingskampen zwemgroep: Eindhoven, Busloo en Trappershorst
Busloo
Terug Pg 4

2000 Trainingskampen zwemgroep: Eindhoven, Busloo en Trappershorst
Busloo
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2000 Trainingskampen zwemgroep: Eindhoven, Busloo en Trappershorst
Trappershorst
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2000 Trainingskampen zwemgroep: Eindhoven, Busloo en Trappershorst
Terug Pg 4

2000 Gelderse en Nederlandse Kampioenschappen

Terug Pg 4

2000 De Gelderse Lange Afstand kampioenschappen GLAK

Terug Pg 4

2000 Playback show

Terug Pg 4

2000 Eindfeest

Terug Pg 4

2000 Eindfeest

Terug Pg 4

2000 Eindfeest

Terug Pg 4

2000 Eindfeest

Terug Pg 4

1999 Dauwtrappen

Terug Pg 4

1999 Zwemgroep op kamp in Doorwerth

Terug Pg 4

1997 Trappershorst Kamp met zwemgroep

Terug Pg 4

1996 Interview met Mariëlle en Egwin Janssen

Terug Pg 4
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1996 Interview met Mariëlle en Egwin Janssen

Terug Pg 4
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1996 Biatlon

Terug Pg 4
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1996 Trappershorst Kamp met zwemgroep

Terug Pg 4
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1996 Zwemvierdaagse met Alwin de Groot

Terug Pg 4
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1996 Jubileum 65 jaar RZC

Terug Pg 4
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1996 Jubileum 65 jaar RZC
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1995 RZC op en top bij GK

Terug Pg 5
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1995 Succes voor RZC Gelderse Kampioenschappen

Terug Pg 5
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1994 Honderd deelnemers biatlon

Terug Pg 5
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1994 Zwemselectie

Terug Pg 5
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1993 Bouw schuur bij het clubhuis

Terug Pg 5
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1993 Succes van RZC en Trainer Dirk Hendriksen

Terug Pg 5

62

1993 RZC boekt successen

Terug Pg 5
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1993 Zwemcompetitie 1993-1994 ten einde

Terug Pg 5
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1992 Geslaagde Biatlon van de verenigingen RZC en RVW

Terug Pg 5
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1992 Nieuw RZC jeugdtalent

Terug Pg 5
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1992 RZC 3 x zilver en 1 x goud voor Egwin Janssen

Terug Pg 5

67

1992 Zeilkamp van de waterpoloploegen

Terug Pg 5

Wim Schuurman organiseerde het zeilkamp.
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1992 Zeilkamp van de waterpoloploegen

Terug Pg 5
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1992 Waterpolotoernooi Borculo en Lochem

Terug Pg 5

70

1992 Waterpoloploeg dames

Terug Pg 5

Monica van Deelen, Christel Veenendaal,, Helga Ariese, Linda Hartkoorn,
Helga Westerhuis, Anneke Rooseboom, Evelien Stam, Corina Hazeleger,
Majonne Dumas.
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1992 Het zwemparadijs Aquarijn

Terug Pg 5

Pamflet verspreid bij de opening van het vernieuwde bad in 1992
Door Wally Huijbregts, voorzitter RZC

De ZWEMBADEN van RZC en het ZWEMPARADIJS in RENKUM
In 1928 werd het Rijn bad geopend. Het bad was een schenking van de papierfabriek van
Gelder en Zn. Een Stichting was belast met de bedrijfs-voering van het bad.
De officiele oprichtingsdatum van RZC is 15 juni 1931 en in 1934 werd het Rijnbad uitgebreid
met 7 meter, zodat het toen beantwoordde aan de eisen van de zwembond. Er konden vanaf
dat moment dus ook officiele wedstrijden worden
gehouden.
Na de oorlog is het Rijnbad in 1948 heropend. Het
bad was nu bovendien verbreed. De 1, 3 en 5 km
races in de Rijn met als finish het Rijnbad trokken in
die tijd veel belangstelling. Ook de bestuurlijke strijd
tussen RVW, afdeling zwemmen, en RZC laaide hoog
op, maar in 1950 fuseerden beide verenigingen.
In 1960 moest net bad als gevolg van vervuiling van
de Rijn worden gesloten. Pas in 1968 kon RZC weer
gaan zwemmen nu in Wageningen, waar een prachtig
overdekt 25 m wedstrijdbad en een groot buitenbad
was geopend. RZC begon in dit bad van de grond af
aan zwemtalent op te leiden. Binnen een periode van
3 maanden waren er 350 leden die hun zwemdiploma
gingen halen. Speciale busdiensten zorgden voor het
vervoer tussen Renkum en Wageningen. In de eerste
groep die het A-diploma behaalde zaten latere
waterpolo sterren en bekenden zoals Benny van
Lunteren, Hans Lubberding en Walter Thiemessen

Voor de bouw van een Renkums zwembad zat
RZC niet stil. Onder leiding van de heren
Lubberding en Langius werden acties gevoerd.
Er wordt door de Renkumse 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 lanq en 8 m breed instructiebad. De
financiele polsstok van de gemeente kon deze
sloot (kosten ca 600000 gulden) nog net
overbruggen. De Renkumse bestuurders
hebben niets van de geschiedenis geleerd: het
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bad was weer te klein zoals in 1931, nu geen 7 meter maar nog maar 5 meter. De vele gulle
gevers in Renkum hadden een wedstrijdbad verwacht. De pers spreekt van: "Krijgen we nu
een badkuip of een zwembad?"

Op 17 december 1969 werd het instructiebad
geopend. De toenmalige voorzitter A. Langius is blij
met het nieuwe bad, maar is niet tevreden. Hij
wordt nog gerust gesteld door Hr Bierenbroodspot
van NV Sportfondsenbaden die bij de opening van
het bad meedeelt dat het wel de bedoeling is dat er
op korte termijn nog een groot buitenbad wordt
gebouwd. De zwemselektiegroep start met de
trainingen in het instructiebad. Het is niet ideaal. Het
water is ondiep; de toch al te korte banen worden
niet geheel afgemaakt; keerpunten volgens de
regels kunnen niet worden geoefend; baltraining en
training voor spel situaties kunnen niet worden gegeven. Door het kleine bad moet er veel
zwemtijd worden gehuurd en is het kader soms overbelast.
Het RZC-bestuur blijft actief voor de bouw van een 25 m bad. Voorzitter Hr.Langius dient in 1973
een nota bij de Gemeente en NV Sportfondsenbaden in, waarin hij pleit voor een overdekt 25 m
bad met schuifwand. De Sport- en Kampeerstichting adviseert de Raad tot de bouw van een
overdekt wedstrijdbad in Renkum. De adviezen worden niet overgenomen en besluiten blijven
uit.
Na veel politiek geharrewar in de periode 1980
tot 1990 wordt tenslotte door B en W besloten tot
het opknappen en uitbreiding van het bad. Een
marktonderzoek heeft geleerd dat in verband met
de vergrijzing van de gemeente Renkum, het de
goedkoopste oplossing is om een zwemparadijs
te maken. Het bad blijft voor RZC dus een grote
badkuip.
RZC zal zeer actief blijven om de Renkumse
jeugd
"zwemminded"
te
houden.
De
Zwemvierdaaqse,
Schoolwedstrijden
en
Zwemmarathons zullen in dit zwemparadijs een
bijzonder karakter kunnen krijgen.
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RZC is er voor de wedstrijdsport echter op achteruit gegaan. Er zijn meer kwetsbare ramen
gekomen, waardoor baltrainingen niet echt mogelijk zijn; de kleedkamers zijn verkleind; er is
minder contact mogelijk tussen publiek en zwemmers.
Bij het marktonderzoek en de meningsvorming door de politieke partijen is RZC niet naar zijn
mening gevraagd.
De politiek is kortzichtig geweest en heeft geen oog gehad voor de investering in de toekomst
voor de jeugd en benadeelt de wedstrijdsport.
Door subsidieregelingen laat B en W de zwemvereniging niet dobberen en kan de wedstrijdsport
in Papendal blijven worden beoefend. Dit brengt wel extra vervoerskosten voor de leden met
zich mee.
RZC moet als gevolg van het kleine bad in Renkum op vele dagen blijven zwemmen, nl. op
Maandag-, Dinsdag-, Donderdag- en Vrijdagavond. Daarnaast wordt er nog getraind op
Maandag en Woensdag in Papendal. Dit is een zware belasting voor het kader.
Thuiswedstrijden spelen in Renkum blijft nog een droom; realisering van een wedstrijd bad zal
voor de Renkumse jeugd zeer positief zijn. RZC zal zich daar in de toekomst voor blijven
inspannen.
Laat de politiek van de geschiedenis leren!

Toespraak namens RZC en Reddingsbrigade, Wally Huijbregts
Geachte aanwezigen,
Om de spreektijd wat te bekorten mag ik namens de beide zwernverenigingen in Renkum, de
Reddingsbrigade en RZC, het woord voeren. In de laatste jaren zijn er tussen beide verenigingen
besprekingen geweest om de activiteiten op elkaar af te stemmen, vandaar ook deze gezamelijke
spreektijd. Hr Grit, namens deze waarschi jnl i jk uw beste klanten, wil ik U danken voor de
uitnodiging om deze officiele opening bij te wonen. Beide verenigingen zullen zeker hun bijdrage
leveren om de Renkumse en Heelsumse bevolking zwem-minded te houden, zodat ze ook veel
gebruik zullen maken van dit bad, dat op een hink stap sprong verwijderd is van ons mooie RZC
clubhuis.
Ik zou een lang verhaal kunnen houden over de voor- en nadelen van een wedstrijdbad maar dat
lange ver haal laat ik achterwege. Gezien de temperatuur heb ik medelijden met mijn toehoorders,
vandaar dat ik mijn verhaal heb samengevat in een kleine RZC brochure. Dit pamflet geeft de
geschiedenis van de Renkumse zwembaden.
Enkele punten daaruit :
Het eerste Renkumse zwembad, het Rijnbad, is geopend in 1928.
In 1931 is RZC opgericht.
In 1934 is het Rijnbad verlengd met 7 meter zodat toen off iciele wedstrijden konden worden
gehouden.
In 1960 sloot het Rijnbad, een gevolg van de vervuiling van de Rijn.
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In 1968 begon RZC in Wageningen te zwemmen en startte de actie voor de bouw van een
zwembad in Renkum. Door de Renkumse bevolking werd ca 100.000 gulden bijeengebracht in
de vorm van schenkingen en obligaties.
In december 1969 werd het instructiebad geopend. Jammer, nog maar 5 m te kort maar toch
ook te smal.
In 1971 dient de voorzitter van RZC een plan in voor een 25 m wedstrijdbad.
In de jaren 1980 - 1990 blijft er veel politiek geharrewar en B en W besluit op basis van een
marktonderzoek tot de renovering en tot de huidige uitbreiding.
RZC is er voor de wedstrijdsport wel op achteruit gegaan. Het waarom en hoe staat in dit
pamflet uitgelegd.
Jammer is het, dat de polititiek zijn mening heeft gevormd zonder de zwemverenigingen daarin echt
te betrekken. Zonder de zwemverenigingen geen zwem-minded publiek. In Renkum leren we de
peuters zwemmen en er is recreatie geschapen voor de bezadigde mens, maar de sportende jeugd
daartussen is vergeten.
RZC zal zich actief opstellen om het Renkumse zwembad tot een succes te maken. Hr. Grit we
willen U en uw medewerkers van harte gelukwensen met de realisering van dit zwemparadijs,
waarin het zeker prettig werken zal zijn.
De Reddingsbrigade en RZC wensen U goede zaken en hopen dat U spoedig bouwmanager mag
zijn voor een wedstrijdbad in Renkum.
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1991 Het 60 jarig Jubileum RZC, Uitnodiging en programma
Terug Pg 5

Hierbij heb ik het genoegen U namens het bestuur uit te nodigen voor het jubileumfeest op 15 juni
1991, dat door de Evenementen Commissie wordt georganiseerd in en rondom het clubhuis aan het
RZC-pad.
Het programma ziet er prima uit en het wordt een dag plezier voor jong en oud.
9.45 uur.

Begin van de feestdag
Aankomst van onze jonge RZC'ers tot en met 11 jaar

10.00 tot 12.00 uur
Appie en Flappie, de onvervalsten en bekend van de TV
13.30 tot 16.30
RZC-zeskamp met prominente RZC’ers als captains en vele verrassingen. Het wordt
gespeeld op een van de velden rondom het RZC clubhuis. Elke groep bestaat uit 6
RZCérs
20.00 tot 01.00 uur
Het grote avondfeest, muzikaal opgeluisterd door het RZC-huisorkest “First Selection”

Namens het Bestuur RZC
Wally. Huijbregts
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Het 60 jarig jubileum, middag activiteit
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1991 Het 60 jarig jubileum, middag activiteit
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1991 Het 60 jarig jubileum, middag activiteit
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1991 Het 60 jarig jubileum, middag activiteit
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1991 Het 60 jarig jubileum, middag activiteit
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1991 Het 60 jarig jubileum, middag activiteit
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1991 Het 60 jarig jubileum, middag activiteit

Terug Pg 5

Geurt Stam maakt de uitslag bekend en de prijs voor het winnende team
is een lekkere taart.
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1991 Het 60 jarig jubileum, De zilveren KNZB speld voor Lenie en
Henk van Drie
Terug pg 6
Tijdens het eindfeest van RZC was Hr. Schuurmans van de kring Gelderland speciaal naar het
clubhuis aan het RZC-pad gekomen om Lenie en Henk van Drie de zilveren speld van de Kring
Gelderland op te spelden voor de lange tijd dat zij als official fungeren. Lenie en Henk kregen
tijdens de toespraak van Schuurmans pas door dat het om hen ging. Uit het feit dat Henk zijn jasje
begon aan te trekken bleek dat hij het iets eerder door had dan Lenie.
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1991 Het 60 jarig jubileum, De zilveren KNZB speld voor Lenie en Henk
van Drie
Terug pg 6
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1991 Het 60 jarig jubileum, Het eindfeest in het nieuwe clubhuis

Terug pg 6

De diplomagroep heeft veel werk verzet in de afgelopen jaren en vooral een persoon in het
bijzonder. Hij heeft zich eigenlijk al zijn hele leven vooral voor de jeugd ingezet. Het bestuur heeft
naast de diplomagroep vooral Gijs willen danken voor al het werk dat hij voor RZC heeft verricht
met de toekenning van de Levinson beker.
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1991 Het 60 jarig jubileum, Het eindfeest in het nieuwe clubhuis
Terug pg 6
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1991 Het 60 jarig jubileum, Het eindfeest in het nieuwe clubhuis
Terug pg 6
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1991 Het 60 jarig jubileum, Het eindfeest in het nieuwe clubhuis
Terug pg 6
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1991 Waterpolotoernooi Lochem en Borculo

Terug pg 6

Joost Barneveld, Majonne Dumas, Evelien Stam, Ingrid van de Kerkhof, Alex Gerritsen,
Corina Hazeleger, Frans van Hofwegen, Sasan Adami, Dennis Veenendaal, Peter de
Vreede, Linda Hartkoorn, Ferdinant Gerritsen, Govert Leferink, Bern Janssen, Edwin ?,
Arie de Graaf, Patrick Spanbroek, Esther van Drie, Hester Stam, en Danny Brugmans .
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1991 Waterpolotoernooi Lochem en Borculo

Terug pg 6

Tent opbouw in Borculo
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1991 Egwin Janssen nieuwe troef

Terug pg 6
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1991 Joop de Ruiter herdacht bij de zwemwedstrijd Leygraaf Zetten
Terug pg 6
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Historie zwembaden overzicht tot 1990

Terug Pg 2

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
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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
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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.
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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
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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
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