
 
 
 
 

Winterbrief 2018 
 
Beste E.O.Z.C.-ers, 
 
Niets is zeker, zoveel staat vast. 2019 wordt het jaar van de Brexit, met of zonder deal, of zonder Brexit. 
Trump gaat zijn muur bouwen maar noemt het hek een Iron Wall of vindt een ander excuus om Noord-
Amerika van de rest te scheiden. Mark Rutte vertrekt naar de Europese Commissie, of niet, want hij 
beweert al tijden het tegengestelde. Maar bij jullie vertrouwde zwemclub blijft tenminste alles bij het 
oude. Of niet…? 
 
Nou niet echt. Dat zou ook niet goed zijn, want het gezegde luidt niet voor niets “stilstaan is achteruit 
gaan”. Maar we zitten wel in relatief rustig vaarwater. Terugkijkend was het afgelopen jaar een weelde 
van rust na het feestelijke lustrumjaar dat er aan vooraf ging. Qua ledental staat de teller op ongeveer 
dezelfde stand als een jaar geleden. Het banksaldo dat strak door Robert wordt beheerd is ook al tijden 
stabiel. Gelukkig bood het batige saldo van de Lustrumcommissie ruimte om de voorraad 
zwemmaterialen eens flink uit te breiden en daar wordt nu volop gebruik van gemaakt.  
Binnen het bestuur kwam de relatief rustige periode goed uit, zodat Janneke, Patricia en nieuwkomer 
Ben Vlemminx zich goed in konden werken. In het voorjaar introduceerden we de cursus borstcrawl, 
die zorgde voor een tijdelijke aanwas van 21 nieuwe leden en drie maanden onder de bezielende 
leiding van Anthony, Suzanne en Quinty werd gegeven. Met zodanig succes dat we dit het komend 
voorjaar weer herhalen. Zegt het voort, de inschrijving is geopend voor beginnende of gevorderde 
zwemmers: op zaterdagochtend 7:30 een uur aan de slag met de vrije slag! 
 
Achter de schermen is door Gust van de Wal hard gewerkt aan een nieuwe website. Helaas duurt het 
allemaal wat langer dan we hadden gehoopt, maar goed werk heeft echt tijd nodig. De komende 
maanden wordt extra hulp ingeroepen van websitebouwer Dualler en hebben we ons ten doel gesteld 
om tijdens de a.s. ledenvergadering van vrijdag 5 april de site te kunnen lanceren. Veel van de inhoud 
is inmiddels gereed, alleen de vorm waarin we het willen presenteren vergt nog een laatste inspanning. 
Het mooie logo hierboven, ontworpen door Gust als variant op het eerdere ontwerp van Jordy Prince, 
speelt een centrale rol in onze nieuwe huisstijl, waar de website een belangrijk deel van uitmaakt. Een 
ander element van die huisstijl waren de nieuwe clubtenues die dankzij de inspanningen van Patricia 
direct na het zomerreces konden worden uitgereikt en waarmee we inmiddels mooie sier maken. 
 
Het afgelopen jaar is achter de schermen heel wat discussie gevoerd over de twee jaar geleden 
opgeheven Recrea zwemgroep. Er waren toen meerdere goede redenen om dat besluit te nemen en 
de kinderen onder te brengen in de snorkel- of zwemvaardigheidsgroepen. Toch wordt de huidige 
situatie ook niet als ideaal ondervonden en hebben we opnieuw goede redenen om het besluit van 
destijds te heroverwegen. Ook omdat we van mening zijn dat het binnen onze zwemclub mogelijk 
moet zijn om aan een programma deel te nemen zonder examendruk of wedstrijdspanning. De 
gedachten gaan uit naar een programma dat wordt gegeven aan een groep van ongeveer tien 
kinderen. Denk aan een jaarprogramma waarin afwisselend aandacht is voor zwemactiviteiten met 
een relatie tot waterpolo, snorkelen, sport en spel, wedstrijdjes, les in duiken, survival of 
synchroontechnieken, enz, maar alles zonder diploma of wedstrijd-achtige druk.  
 
Dit te bedenken is één ding, dit in te plannen in ons wekelijkse schema is iets anders. Enkele rand-
voorwaarden bij de opstart van een groep zijn: 
A) wAter: er moet op geschikte tijden ruimte beschikbaar zijn in het bad dat we huren van Laco. 
Deze ruimte is beperkt; 



 
 
B) Behoefte: er moeten voldoende deelnemers zijn zodat het past in ons financiële plaatje. De 
minimale groepsomvang is vijf kinderen per baan/instructeur; 
C) instruCteurs: er moet geschikte begeleiding zijn door instructeurs of zwemleiders. Wij vinden 
het belangrijk dat de instructeur goed om kan gaan met kinderen die andere interesses en ambities 
hebben.  
 
Dit ABC-tje invullen lijkt eenvoudiger dan het is. Als startdatum was 1 februari voorzien, maar voorlopig 
struikelt dit plan op de afstemming van agenda’s van de betrokkenen. Het plan is nu om deze groep 
op te starten onder de naam Swimfun en daarmee van start te gaan na de zomervakantie 2019.  
Als onderdeel van een groter plan…. 
 
Optimalisatie van ons zwemprogramma en weekschema. Het gepuzzel met het weekrooster heeft 
andere imperfecties aan het licht gebracht waarna een petit comité in het leven is geroepen om het 
gehele programma eens kritisch te toetsen. De Masters zwemmen nu bijvoorbeeld op woensdag en 
donderdag, om daarna weer vijf dagen te moeten wachten op een volgende ronde. Verruiming van de 
trainingsduur van de wedstrijdgroep staat ook op ons verlanglijstje. De trainingen van 45 minuten zijn 
eigenlijk een kwartier te kort. In samenwerking met Laco zoeken we naar ruimte in het tijdsvak 18:30 
– 20:00 uur op de doordeweekse dagen. Op zaterdag liggen ook mogelijkheden. De nieuwe manager 
van Laco Oirschot is gelukkig van mening dat wat goed is voor E.O.Z.C., ook goed is voor Laco - en 
andersom - dus dat biedt mogelijkheden. We komen hier zeker op terug tijdens de ledenvergadering. 
 
Graag vraag ik jullie aandacht voor het komende Sportgala dat op zaterdag 19 januari georganiseerd 
wordt. Voor de zevende keer inmiddels en dit jaar is het weer de uitgebreide versie met een sportief 
middagprogramma (13:00 – 17:00 uur) met aansluitend een verbroederingstoernooi, sportquiz en 
uitreiking van de prijzen voor de sportman, sportvrouw en sportploeg van het jaar. Ook E.O.Z.C. zal 
zich presenteren aan het Oirschotse publiek en we worden daarbij geholpen door Europees kampioen 
lange afstand zwemmen Pepijn Smits. Inmiddels zijn de voorbereidingen gestart om een leuk 
oefenprogramma samen te stellen dat in sporthal De Kemmer kan worden uitgevoerd. We hopen er 
wat nieuwe jeugdleden aan over te houden, maar wat Masters of Trimzwemmers kunnen we ook altijd 
wel kwijt. Jullie kunnen de zwemclub op deze middag eenvoudig helpen door langs te komen en met 
kinderen of hun ouders in gesprek te gaan over hun keuze voor sport of sportclub.  
 
Ter afsluiting nog wat hoogtepunten uit ons voorbije verenigingsjaar:  

 We hebben vier nieuwe tijdwaarneemsters kunnen verwelkomen: Edith Schellekens, Cateleine 
Berkel, Bianca van Hout en Vivian Sanders. Van harte proficiat! 

 Met grote voortvarendheid hebben we ons in het wettelijke keurslijf van de AVG gewurmd. 
Het eerder vastgestelde fotoprotocol houdt hiermee ook verband. 

 We conformeren ons aan het veiligheidsprogramma Code Blauw van de K.N.Z.B. Van alle 
instructeurs, tijdwaarnemers en bestuursleden hebben we een VOG (Verklaring Omtrent 
Gedrag). Onze twee vertrouwenspersonen hebben het gelukkig weer erg rustig gehad 
afgelopen jaar! 

 Triathlon Het Groene Woud was weer een groot succes. Na drie jaar heeft Alexander het 
voorzittersstokje overgegeven aan John Vervoort van wielerclub De Pedaleur. De inschrijving 
voor editie 2019 (op zaterdag 6 juli) start in de Nieuwjaarsnacht. 

 
 
Namens het voltallige bestuur wens ik jullie allemaal een spetterend 2019! 
 
Alexander Schiebroek 


