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Oktober 2017 
Beste zwemmers, ouders, vrijwilligers en supporters, 
 
Het zwemseizoen 2017-2018 is van start gegaan!  
 
Hoog tijd dus om de volgende onderwerpen onder jullie aandacht te brengen: 

1. De Commissie Wedstrijdzwemmen  
2. WVZ 50 jaar en nog steeds in ontwikkeling 
3. Hulpouders gezocht tijdens wedstrijden  
4. WVZ stapt over op de Rabobank 
5. Koffiejuffrouw/meneer gezocht tijdens de zondagochtendtraining in De Veur 
6. EHBO/AED cursus in het najaar voor officials en trainers 
7. Vertrouwenscontactpersonen WVZ 
8. Zwemkamp 2018 
9. WVZ bidons 
10. WVZ vacature Perscoördinator 
11. Nieuwe startblokken in De Veur 
12. Halloween bij WVZ 
13. Tenslotte 

 
Namens de WVZ Wedstrijdzwemcommissie: 
Mary Berns, Marco de Bruin, Nienke Abels, Cheryl Jones, Richard de Lange, Dian de Leeuw, Hilde 
Pardon, Evelyne van Roon, Ronald Termoshuizen. 
 

 

1. De Commissie Wedstrijdzwemmen  
De commissie Wedstrijdzwemmen gaat ook dit seizoen weer met veel enthousiasme van start. Afgelopen 
seizoen hebben we na jarenlange trouwe dienst met een feestelijke WVZ-taart afscheid genomen van Eric 
van Straaten (in maart jl.) en Marian Immerzeel (in juli jl.). Hilde Pardon heeft het penningmeesterstokje 
overgenomen van Eric en is inmiddels volop aan de slag. 
 
Ter informatie treffen jullie hieronder onze namen met bijbehorende taken en e-mailadressen, zodat het 
voor iedereen duidelijk is wie zich met welke onderwerpen bezighoudt. De WZ commissie vergadert elke 
2e woensdag van de maand in het clubhuis.  Naast de taken van de commissieleden, verzorgt de 
commissie ook deze nieuwsbrief.  
 
Hebben jullie een onderwerp voor onze vergadering of voor de nieuwsbrief, laat het ons weten.  
 

Naam Functie E-mail 
Nienke Abels Opstellen officials officials.wedstrijdzwemmen@wvz.nl  

Mary Berns Wedstrijdsecretariaat secretaris.wedstrijdzwemmen@wvz.nl  

Marco de Bruin Voorzitter Wedstrijdzwemmen voorzitter.wedstrijdzwemmen@wvz.nl  

Cheryl Jones Organisatie WVZ wedstrijden wedstrijdorganisatie.wedstrijdzwemmen@wvz.nl  

Richard de Lange Sporttechnische zaken richard.l.wedstrijdzwemmen@wvz.nl  

Dian de Leeuw PR en Communicatie communicatie.wedstrijdzwemmen@wvz.nl 
Evelyne van Roon Algemeen lid limiet.wedstrijdzwemmen@wvz.nl  

Hilde Pardon Penningmeester penningmeester.wedstrijdzwemmen@wvz.nl  

Ronald Termoshuizen Facilitaire zaken cj.termoshuizen@ziggo.nl  
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2. WVZ: 50 jaar en nog steeds volop in ontwikkeling  
Op vrijdag 15 september jl. vierde WVZ officieel haar 50e verjaardag. Dit heuglijke feit werd op zaterdag 

19 augustus jl. groots gevierd. De jubileumcommissie had voor een 
spetterend programma gezorgd. In de ochtend vond het officiële 
gedeelte plaats met het doorknippen van het jubileumlint door 
burgemeester Charlie Aptroot. Ook de KNZB was present om WVZ de 
zilveren inlegpenning te overhandigen.  
 
Daarna was het de beurt aan de bondscoach waterpolo heren. Arno 
Havenga gaf een boeiende presentatie over topsport en alles wat daarbij 
komt kijken. Het programma ging daarna verder met demo’s en clinics 
voor/door alle zwemdisciplines. 
 
De synchroonzwemzussen Noortje en Bregje de Brouwer en de 
wedstrijdzwemzussen Inge en Lia Dekker waren naar De Veur afgereisd 
om hun ervaringen tijdens clinics te delen. Intussen was er voor de 
kleintjes veel sport- en spelplezier, schmink en taartjes versieren. Een 
lunch, een poffertjeskraam en de afsluitende BBQ maakten deze  
feestelijke jubileum dag compleet!  

 
Nieuwe website 
WVZ gaat met haar (leef)tijd mee: zo werd onlangs de website in een nieuw jasje gestoken. Met een 
nieuwe vormgeving presenteren we onze vereniging nog beter, niet alleen aan onze leden, maar ook aan 
geïnteresseerden van buitenaf en, niet onbelangrijk, ook laten wij onze sportieve prestaties graag zien 
aan onze (toekomstige) sponsors. Op dit moment wordt er achter de schermen hard gewerkt om alle 
teksten up-to-date te maken. Hebben jullie nog suggesties, laat het ons weten.  
 
Nieuw trainer-communicatiesysteem 
Een sponsor heeft onlangs WVZ verblijd met een nieuw trainer-
zwemmer communicatiesysteem. WVZ is de sponsor – die anoniem 
wenst te blijven- zeer dankbaar en is verheugd om deze nieuwe 
techniek bij WVZ Wedstrijdzwemmen afdelingsbreed te kunnen 
inzetten. Inmiddels hebben trainers en zwemmers het systeem al in 
gebruik genomen en zijn de reacties positief.  
 

3. Hulpouders gezocht tijdens wedstrijden 
Het wedstrijdseizoen is weer geopend. En dat betekent dat er ook 
weer een beroep wordt gedaan op degenen die geen 
trainer/coach/ploegleider/official zijn om te helpen op en rond de 
badrand. De regels worden steeds meer aangescherpt en dat kan 
betekenen dat als een zwemvereniging geen officials of hulpouders 
kan aanleveren voor een wedstrijd deze vereniging wordt uitgesloten 
van deelname. 
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Dit laten wij toch niet gebeuren? Niet alleen slaan wij als toonaangevende zwemvereniging een flater, 
maar u, als ouder, wil toch ook dat onze kinderen aan een sportieve, goed georganiseerde en gezellige 
wedstrijd kunnen meedoen?  

➢ Daarom zijn wij op zoek naar u, als ouder, om te helpen.  
En ook hier geldt: vele handen maken licht werk!  

 
Wij zijn op zoek naar personen die de volgende taken kunnen uitvoeren: 
speaker, medailles uitdelen, voorstart, kaartjes lopen, consumpties uitdelen, 
op- en afbouw bad.  
 
Vindt u het leuk om tijdens een wedstrijd van uw kind mee te helpen en 
onderdeel te zijn van iedereen die de wedstrijd mogelijk maakt?  
Neemt u dan contact op met hulpouders.wedstrijdzwemmen@wvz.nl (a.i. 
Marco de Bruin en Ronald Termoshuizen). We zoeken nog één of meer 
vrijwilligers die deze taak van Marco en Ronald kan/kunnen overnemen! 
 

4. WVZ stapt over op de Rabobank 
WVZ is overgestapt naar de Rabobank. Dit betekent dat er voor de inning van 
het startgeld een nieuw rekeningnummer is, te weten: 
NL95 RABO 0322 3462 23 t.n.v. WVZ startgeld Wedstrijdzwemmen 

 
 
5. Gezocht: koffiejuf/meneer voor de zondagochtendtraining in De Veur 
Ook voor de inwendige mens wordt goed gezorgd bij WVZ.  
Wij zijn op zoek naar iemand die op zondagochtend in De Veur 
een koffie/theerondje voor de trainers wil verzorgen.  
Wij zien uw aanmelding graag tegemoet via Marco de Bruin, 
voorzitter.wedstrijdzwemmen@wvz.nl  
 
Tijdens de zondagochtendtraining in het Keerpunt hebben wij 
inmiddels Theo Tempelaars bereid gevonden om de koffie te 
verzorgen. Zijn dochter Maan traint die ochtend bij de S4 groep. Bedankt Theo! 
 

6. EHBO/AED training  
De jaarlijkse EHBO/AED training gaat binnenkort van start. In het najaar is het weer mogelijk voor 
trainers/officials om aan deze cursus mee te doen.  
Interesse? Geef je dan op bij Marco de Bruin, via voorzitter.wedstrijdzwemmen@wvz.nl  

 
7. Vertrouwenscontactpersonen WVZ 
Wisten jullie dat er binnen WVZ twee vertrouwenspersonen actief zijn? Vanuit de KNZB wordt 
gestimuleerd om binnen een vereniging te beschikken over vertrouwenspersonen.  
 
Marije Bosch en Ronald van Loe zijn binnen WVZ de personen die voor jullie klaar staan als je hulp nodig 
hebt. Marije en Ronald zijn te bereiken via het e-mailadres: vertrouwenspersoon@wvz.nl  
 
 

mailto:hulpouders.wedstrijdzwemmen@wvz.nl
mailto:voorzitter.wedstrijdzwemmen@wvz.nl
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Even voorstellen: Marije Bosch en Ronald van Loe 
Marije Bosch is sinds 1988 lid van WVZ en is een fanatiek waterpoloster. Vanuit 
haar professie en vanuit haar brede ervaring binnen de club als trainer, coach en 
bestuurslid kan Marije jou zeker behulpzaam zijn. 
 
Ronald van Loe is sinds 2011 lid van WVZ en is een 
waterpoloër bij het Heren 6 team. Vanuit zijn professie als 

hoofdconciërge bij een scholengemeenschap komt hij dagelijks in aanraking met de 
jeugd. Binnen zijn functie komen vertrouwelijke gesprekken vaak voor en hij wordt 
hierin dan ook ondersteund door een netwerk van school maatschappelijk werkers 
en vertrouwenspersonen. In het verleden heeft Ronald het certificaat 
Vertrouwenspersoon van de KNZB gehaald. 
 
Eerste aanspreekpunt grensoverschrijdend gedrag 
Binnen een sportvereniging of sportbond is een vertrouwenscontactpersoon (VCP) het eerste 
aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over of te maken heeft met grensoverschrijdend 
gedrag. De VCP fungeert als eerste opvang voor leden (sporters, ouders van sporters, toeschouwers, 
kaderleden, vrijwilligers, bestuur) met een klacht of een vraag. Ze bieden een luisterend oor, geven 
raad  en verwijzen door voor geschikte hulp. Daarnaast adviseren en stimuleren ze de vereniging of 
bond om preventieve maatregelen te nemen. 

De vertrouwenscontactpersonen zullen niet zelf inhoudelijk de klachten behandelen, maar de weg naar 
een goede oplossing proberen aan te geven. De vertrouwenscontactpersonen zijn op de hoogte van de 
mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen. Zij kunnen informeren over de procedures en mogelijk 
vervolgstappen of doorverwijzen naar een gespecialiseerde vertrouwenspersoon van 
het vertrouwenspunt sport  van NOC*NSF, welke getraind zijn om de inhoudelijke begeleiding te geven. In 
een vertrouwelijk gesprek helpen zij je bij het doen van je verhaal. Bijvoorbeeld over zaken als doping, 
matchfixing, eetstoornissen en seksuele intimidatie.  
 
Op onze website is meer informatie over dit onderwerp opgenomen. 
 

8. WVZ zwemkamp 2018 

Zoals elk jaar, zal er in de meivakantie weer het WVZ zwemkamp georganiseerd worden.  
Informatie over de datum, locatie, kosten en inschrijving volgt binnenkort.  

9. WVZ bidons 
Tijdens de jubileumdag waren ze voor het eerst te bewonderen: de 
WVZ-bidons. Deze collectors items zijn nog steeds te koop. De bidons 
worden verkocht voor € 4,50 per stuk.  
 
Meer informatie over de verkoop van de bidons kun je navragen bij 
Rob van Renssen, penningmeester WVZ, te bereiken via: 
penningmeester@wvz.nl.  
 

10. WVZ zoekt een coördinator persberichten  
Perscoördinator WVZ 
WVZ doet het goed. We behoren tot de top vijf van Nederland als het gaat om omvang, prestaties en 

http://www.nocnsf.nl/vertrouwenspuntsport
https://www.wvz.nl/wvz-algemeen/grensoverschrijdend-gedrag/
mailto:penningmeester@wvz.nl
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gezelligheid. De (inter)nationale medailles en records komen met de regelmaat van een klok binnen. 
Binnen zwem-minnend Nederland staat onze reputatie als een huis. 
 
Tegelijkertijd merken wij dat we buiten de zwemwereld relatief onbekend zijn. En dat is zonde! 
Wij zoeken daarom een coördinator persberichten. Iemand die contacten kan onderhouden met de 
lokale, regionale en nationale pers. Iemand die deze pers kan helpen met het aanbieden van teksten die 
gepubliceerd kunnen worden. Het is een pre als je ervaring hebt met het schrijven van persberichten, 
maar het is geen noodzaak. De inzet is mede afhankelijk van de prestatie die wij als vereniging leveren. 
Denk aan gemiddeld een uurtje in de week. 
Interesse? Neem dan contact op met Martin van Borselaer, te bereiken via voorzitter@wvz.nl  
 

11. Nieuwe startblokken in De Veur 
Afgelopen augustus zijn nieuwe startblokken gemonteerd in De Veur. 
Een jarenlange wens van zwemmers en trainers is hiermee 
uitgekomen. WVZ, ZVZ en stichting Swim & Smile hebben gezamenlijk 
de startblokken aangeschaft.  
 
Het was een aangename verrassing voor de zwemmers die na de 
zomervakantie voor het eerst hun trainingsbaantjes in De Veur 
maakten.  

 
 
12. Halloween bij WVZ 
Zin in een avondje griezelen? Kom dan vrijdag 20 oktober naar het 
Clubhuis Duik Inn. Vanaf 19.00 uur zijn jullie welkom en vanaf 19:45 uur 
(i.v.m. de training) zullen we starten met de film.  
(Voor de ouders, voor het ophalen, deze duurt bijna 2 uur).  
Daarnaast kan je komen knutselen en schminken. Je mag verkleed komen 
maar dit hoeft niet. Het enige wat we van je vragen is je aan te melden via:  
zwemmerscommissie.wedstrijdzwemmen@wvz.nl 
 
Wij denken dat de activiteiten leuk zijn voor kinderen t/m 11 jaar, 
maar iedereen is welkom. Griezelige groetjes van de zwemmerscommissie! 

 
13.Tenslotte 
Met deze nieuwsbrief trappen we het zwemseizoen 2017-2018 
af. Wij wensen alle zwemmers heel veel succes en plezier bij de 
komende wedstrijden. 
 
Onze sponsor Zwemspullenwinkel houdt op woensdag 1 
november a.s. vanaf 18.30 uur uitverkoop in zwembad De Veur. 
Noteer deze datum alvast in je agenda! 
 
En last but not least kunnen wij melden dat er binnenkort Wi-Fi 
beschikbaar is in De Veur. Dat betekent dat op de tribune en in 
en rond het zwembad hiervan gebruik kan worden gemaakt.  

mailto:voorzitter@wvz.nl
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