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Woord vooraf
Op het moment van schrijven hebben we de
Sintersprint achter de rug. Naast alle gewone
afstanden, waarvan je alle uitslagen terug kunt
lezen op de website, zijn er ook speciale estafettes gezwommen. Een leuk initiatief van de
TC. De redactie vond het wel leuk om deze
uitslagen apart te vermelden en deze vind je
verderop in deze nieuwsbrief.
De feestdagen staan voor de deur. Voor veel
mensen iets waar men naar uitkijkt, gezellig
met familie rond de kerstboom, elkaar
geschenken geven.
We steken de houtkachel aan en doen ons
tegoed aan de stralende warmte, kijken in het
smeulende vuur en luisteren naar het knapperend hout. Tijd voor elkaar….
Chris Rhea klinkt uit de speakers met “Driving
home for Christmas”en brengt ons helemaal in
de sfeer van Kerst.
We kleden de kersttafel aan met ons beste
tafellinnen en mooiste servies en bestek en
doen ons tegoed aan allerlei heerlijke spijzen.
En een week later nemen we afscheid van het
jaar 2017 en nemen de herinneringen mee naar
het nieuwe jaar 2018.
We genieten van de gillende keukenmeiden. de
voetzoekers en het prachtige schouwspel in de
lucht.
Rest mij iedereen een sprankelend, maar vooral
gezond 2018 toe te wensen.
En veel zwemplezier het komende jaar!
Groetjes.
De redactie,
Caroline, Els en Elly
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Van de voorzitter

Beste allemaal,
We gaan alweer in een rap tempo naar het einde
van 2017 toe en wat is dat jaar voorbij gevlogen!
Het was een bewogen jaar die vooral in het
teken heeft gestaan van het vinden van een
nieuw evenwicht op wedstrijdniveau en het
behoud van het aantal leden. Om met het laatste
te beginnen. Ik mag voorzichtig melden dat het
er naar uitziet dat het ledenaantal zich weer
begint te stabiliseren, al houd ik nog wel een
grote slag om de arm. Ik hoop in ieder geval van
ganser harte dat de daling van het aantal leden
een halt is toegeroepen en dat is niet in de laatste plaats te danken aan de vol continu inzet van
trainers, kader en activiteitencommissie die
steeds druk doende zijn het zwemmen zo
aantrekkelijk mogelijk te houden.
Wat
natuurlijk ook erg bijdraagt aan het
welzijn binnen de club is dat we ons mogen verheugen op de veelgeroemde uitstekende sfeer
die veel veiligheid biedt aan de zwemmers.
En toch, als het gaat om de veiligheid…………..is
dat wel altijd zo? Moeten wij maar genoegzaam
naar achteren leunen in de veronderstelling dat
veel van de actuele geluiden rondom (seksueel)
ongepast gedrag, agressie en pesterijen binnen
sportclubs, aan onze deur voorbij gaat ?
Daar waar wij nu slechts kunnen veronderstellen dat het wel goed zit met de veiligheid
binnen de club als het om zulk soort zaken gaat,
realiseren wij ons tegelijkertijd als geen ander

dat wij op dat vlak natuurlijk geen enkele
zekerheid hebben en ook nooit zullen krijgen.
ZV Wijchen is natuurlijk allesbehalve immuun
voor dit alles. Wij zijn namelijk een club die
midden in de maatschappij staat en dat
betekent
automatisch dat je dan ook alle
risico’s loopt die zich in diezelfde maatschappij
nu eenmaal voordoen. Helaas laten recente
rapporten in de sportwereld, de KNZB niet
uitgezonderd, zien dat het gevaar voor
(seksueel) ongepast gedrag, agressie en pesterij altijd op de loer ligt. Het nare is dat dit pas
vaak laat, niet zelden te laat, wordt ontdekt
terwijl het slachtoffer al die tijd in de kou
heeft gestaan.
Wij zullen niemand volledige veiligheid kunnen
bieden binnen de club voor dergelijke absoluut
ongewenste taferelen. Hoewel we met z’n allen
steeds al enorm alert zijn op dat vlak, en nu
menen dat we de zaak goed in zicht hebben,
bestaat er altijd het risico dat er zich zaken
afspelen die zich volledig aan ons aller waarneming onttrekt. Veel op dat vlak speelt zich
vaak in het geniep af, en is er om tal van reden
angst om naar buiten te treden omdat men
bang is niet geloofd te worden, zich schaamt,
bang is voor nog meer ellende als je je mond
open doet en heel vaak doen zich alle drie die
zaken tegelijk voor. En dan is de vraag, hoe
kunnen we jongens en meiden die hiermee te
kampen hebben, een helpende hand toesteken?
De ervaring leert dat het voor (dreigende)
slachtoffers enorm drempelverlagend werkt
wanneer er in de club iemand is bij wie je in
een vroeg stadium in alle vertrouwelijkheid
kunt aankloppen met je verhaal, zodat je een
luisterend oor hebt, het ophoudt of erger
wordt voorkomen. Iemand die je niet alleen
aanhoort, maar je ook in praktische zin verder
helpt en kan doorverwijzen ; een vertrouwenspersoon die ook in contact met het bestuur
staat en het bestuur daar waar nodig kan
wijzen op zaken die niet door de beugel kunnen
zodat daartegen opgetreden kan worden.
Het is om al deze redenen dat we besloten
hebben om binnen ZV Wijchen een vertrouwenspersoon aan te stellen. Details over wie en
de aandachtsgebieden van de vertrouwenspersoon, volgen binnenkort, al zullen die
aandachtsgebieden natuurlijk direct aansluiten
op de risico’s die hierboven staan benoemd;
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(seksueel) ongepast
gedrag, agressie en
pesten, allemaal zaken waaraan niemand binnen
de club mag worden blootgesteld.
Voor nu gaat het er dus om jullie allemaal te
laten weten dat we ter wille van het behoud
van de persoonlijke veiligheid voor al onze
leden dit gaan ondernemen. Tot binnenkort met
meer nieuws hierover.
Ik laat het voor nu even hierbij.
Alvast hele fijne mooie feestdagen een een
fantastisch begin van 2018 toegewenst!
En…. pas op met vuurwerk en te veel oliebollen!
Ik zie jullie graag weer heelhuids terug in het
nieuwe jaar!
Hartelijke kerstgroet
Erwin Reitsma,
Voorzitter ZV Wijchen

Verdien geld voor ZV Wijchen
met sponsorkliks
Wanneer jullie, jullie vrienden of jullie familieleden online aankopen doen, kunnen ze bij elke
aankoop geld voor ZV Wijchen verdienen.
Via het logo op www.zvwijchen.nl

Of via www.sponsorkliks.com

Zie ook de mail d.d. 10-12-2017 van het
bestuur!
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Wij Feliciteren
Januari
7 Januari
8 Januari
11 Januari
12 Januari
12 Januari
16 Januari
16 Januari
18 Januari
21 Januari
21 Januari
22 Januari
31 Januari

Maart
Anke Janssen-Vrijthof
Marc van Rossum
Michel Bodde
Jip Moors
Wout Hendriks
Ingrid Markus
Angelique Meeuwissen
Marloes Steeg
Laurien Hensema
Filip Loermans
Syane de Swart
Brenda Pol

Februari
4 Februari
5 Februari
6 Februari
9 Februari
10 Februari
11 Februari
12 Februari
13 Februari
14 Februari
15 Februari
19 Februari
21 Februari
21 Februari
23 Februari

2 Maart
4 Maart
4 Maart
6 Maart
15 Maart
15 Maart
21 Maart
21 Maart
21 Maart
27 Maart
28 Maart
30 Maart
30 Maart

Erwin Reitsma
Dewi Janssen
Mees Brussel
Rick Hermans
Nina Arts
Marco Balvers
Ilse Claassen
Henny Derks-Megens
Daniel Schijns
Isabel Bruins
Pien Cremers
Marieke Vermeulen
Dewi Toonen

April
Tijs Spaan
Liam Diavatopoulos
Koen Ederveen
Caroline Braspenning
Mathijs Kersten
Luc Smithuis
Noah Jansen
André Brouwer
Eijse Bakker
Antoine v Dreumel
Shinoved Eustatia
Patrick Meeuwissen
Jurrian Werler
Karin Theunissen

6 April
10 April
12 April
12 April
12 April
13 April
13 April
14 April
18 April
19 April
25 April
26 April
27 April
29 April

Nikki Pol
Emma v. Schadewijk
Inge Boddinga
Marleen Bos
Gloria Dwarka-Sing
Esther van Niersen
Tonny Sleenhoff
Noa van den Berg
Michel Wekking
Lisette Thijssen
Evelina Loermans
Jeanne Thijssen
Laura Bruins
Arjan Kuijt

Van harte gefeliciteerd en een fijne verjaardag toegewenst
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Rooster Oud-papier 2018

Van de TC

Datum

Wie

•

20-01-2018

Frank Hermans
Jurrian Werler

17-02-2018

André Stevens
Frank Hermans

•

Hank Waardenburg
Wilco van Uden

•

Mark van Uden
Jurrian Werler

•

17-03-2018

21-04-2018

•
•

19-05-2018

Geert jan Vellings
Wilco van Uden

16-06-2018

Geert Jan Vellings
Jeroen Rozendaal

21-07-2018

Hank Waardenburg
Jurrian Werler

18-08-2018

Hank Waardenburg
??

15-09-2018

??

20-10-2018

Hank Waardenburg
Jeroen Rozendaal

•

17-11-2018

??

•

15-12-2018

??
•

•

•

•

Verzamelen om 8.15 uur bij de Gemeentewerf Wijchen, Kamerlingh Onnostraat
13 in Wijchen. Daar wordt je opgehaald
door de chauffeur van die dag.
Eventuele wijzigingen in het rooster die
onderling gemaakt worden, graag melden
bij de Coördinatoren Jeroen en Ineke
Rozendaal;
Er zijn nog wat data open. Wil je je hiervoor aanmelden of heb je vragen: mail
dan naar:

•

•

oudpapierzvwijchen@outlook.com

•
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Anita heeft de wedstrijdsecretariaat
per 1 november verlaten.
Ze zal nog wel af en toe voor ons klokken.
De official zaken zullen nu door Karin
Theunissen behartigd worden.
Vragen en dergelijke kun je altijd stellen
aan Karin of Angelique
Op zondag 14 januari is er weer een
competitiewedstrijd in Wijchen, georganiseerd door ZV Wijchen
De uitslag van de Sintersprint staat op
de website.

De eerste maandag van de volle week van
de nieuwe maand is er kijkweek.
Graag afmelden bij jouw trainer als je
niet komt zwemmen! Dat geldt ook in de
kerstvakantie.
We zijn super trots op twee van onze
zwemmers die de NJJK mogen zwemmen,
Jeremy 100 meter vrij en Luc 50, 100 en
200 meter schoolslag
De Nieuwjaarsborrel zal worden gehouden op zaterdag 6 Januari 2018 om
2 0 .30
uur
bij
Ca fé
Annek e.
Graag aanmelden voor 5-1-2018 via
masters@zvwijchen.nl
We willen jullie nogmaals wijzen op wat
je nodig hebt tijdens de training. Neem
dit ook elke training mee:
- zwemkleding
- bril
- badmuts
- slippers
- bidon
- poolboy
- plankje
- zoomers
Voor vragen over clubkleding kunt je
terecht bij Angelique Meeuwissen.
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Van de Activiteitencommissie
Dit als alweer de laatste nieuwsbrief van 2017
dus is het altijd even tijd om terug te kijken op
het afgelopen jaar en vooruit te kijken naar
het nieuwe jaar.Het afgelopen jaar was een
rustig jaar voor de Activiteitencommissie (AC).
Dit kwam doordat een aantal activiteiten niet
door konden gaan om verschillende redenen
waar wij zelf helaas geen invloed op hadden.
Dat is jammer, maar dat gaan we komend jaar
goed maken!.
Wat hebben we allemaal wel gedaan het afgelopen jaar? We zijn het nieuwe jaar goed begonnen met een gezellige Nieuwjaarsborrel in café
de Arend. Ook het feestje na de Algemene ledenvergadering was weer heel gezellig dit jaar.
Aan het einde van het vorige seizoen hebben
een aantal van onze leden een bootcamp georganiseerd voor onze leden op de Berendonck.
De opkomst goed, het was gezellig en vooral
vermoeiend.
In September zouden wij een gezellige activiteit doen in het centrum van Wijchen. Helaas
hebben wij deze moeten cancelen in verband
met de weersomstandigheden die er voor deze
dag voorspeld waren. MAAR deze activiteit
krijgt in het nieuwe jaar een herkansing en dan
hopen we natuurlijk wel op goed weer.
Voor het komende jaar gaan wij nog plannen
maken, maar noteer alvast in je agenda de datum van ons tweejaarlijks terugkerend KAMP.
Dit gaat het komend jaar plaatsvinden van vrijdag 31 augustus t/m zondag 2 september.
Waar we naartoe gaan blijft nog even een
verrassing maar het gaat weer leuk worden.
Ook de activiteit die we afgelopen september
zouden doen in het centrum van Wijchen gaat
komend voorjaar alsnog plaats vinden. De
definitieve datum hiervan volgt nog.
Daarnaast gaan wij, net als ieder jaar, weer aan
de slag om een aantal leuke activiteiten te gaan
plannen in het komende jaar. Heb je zelf nog
ideeën voor een leuke activiteit dan horen wij
dat graag.
Alvast Fijne feestdagen en een mooi 2018
De Activiteitencommissie

Estafette Sintersprint
Baan 1; Team Senioren Men

1.57.90

Wout Hendriks
Joost Reitsma
Tim Somers
Matthijs Kersten

Baan 2; De Kaderboys

1.50.55

Kick Moors
Rick Theunissen
Bart Maas
Bryan Meeuwissen

Baan 3; Team bestuur

2.19.43

Erik Hensema
Erwin Reitsma
Geert-Jan Smithuis
Jurrian Werler

Baan 4; Team Masters

2.28.73

Laurien hensema
Gidi Thijssen
Daniel Schijns
Laura Bruins

Baan 5; De vrolijke zwemsters

2.05.40

Lotte Schaminee
Renske Cuppes
Niki Pol
Maureen vd Bergh

Baan 6; De senioren lady’s

2.17.47

Jip Moors
Marloes Steeg
Eva Reitsma
Danielle Thijssen
Nieuwsbrief ZV Wijchen

Pagina 5

Nieuwsbrief ZV Wijchen

Pagina 6

