Beste E.O.Z.C. leden en betrokkenen
Never a dull moment en in 2016 was het niet anders. Graag brengt het E.O.Z.C. bestuur u zo net voor
de jaarwisseling enkele hoogtepunten, aandachtspunten en plannen voor komend jaar onder de
aandacht.

Club en leden
De gestaag groeiende club maakte het mogelijk om ons aanbod verder uit te breiden: sinds de zomer
zijn we ook op maandag te vinden in het zwembad. De wedstrijdgroep kan nu op drie - mooi over de
week gespreide - momenten trainen en voor de trimzwemmers betekent dit ook de kans om
tweemaal in de week sportief bezig te zijn. De ledenteller staat stevig op 150 en er is ruimte voor
groei, met name bij de trimzwemmers. Voor deze groep zoeken we nog een vaste instructeur.
Door de komst van Ruud van Heerebeek en Anthony van Hout als trainers van de wedstrijdgroep is
de temperatuur in het bad met enkele graden opgelopen, zo hard wordt er gewerkt aan verbetering
van de prestaties. Gesteund door Sabine Denissen en Angeline Swaans staat er een stevige
begeleiding die onherroepelijk tot nieuwe hoogtepunten gaat leiden.
De programmering van Laco blokkeert ons in het aanbieden van beter aaneengesloten zwemtijden.
We zijn in voortdurend overleg met het Laco-management om de optimale verdeling van het beperkt
beschikbare water te realiseren.
Bij de recreagroep en op de diploma-onderdelen diploma-C, zwemvaardigheid en snorkelen is de
begeleiding voldoende maar soms erg dunnetjes bezet. We doen dan ook een beroep op iedereen
om als coach, (hulp-) trainer of op andere wijze in de begeleiding bij te springen. Maakt u bekend bij
de betreffende vaste instructeur want vele handen maken licht werk.

Activiteitencommissie
Voor het organiseren van een aantal terugkerende activiteiten hadden we een
Evenementencommissie. Het vinden van enthousiaste leden voor deze commissie, tot een goede mix
van ervaringen in het organiseren van activiteiten in en buiten het water, bleek minder eenvoudig
dan het wellicht lijkt. Daarom is besloten tot een andere aanpak en de activiteiten toe te delen aan
teams van organisatoren. Daarbij heeft zo’n team dus voor slechts één activiteit per jaar de
verantwoordelijkheid en dat bleek eenvoudiger te bemensen. Het gaat om de organisatie van de
schoolzwemkampioenschappen, de winterborrel, een clubactiviteit in het water, de zomerse
barbecue voor alle vrijwilligers en het bosspel voor de jongste jeugd.
Voor het schoolzwemkampioenschap hebben Yvonne van Aerts en Catelijne van Berkel getekend en
dat zal op zondag 29 januari plaatsvinden. De uitnodigingen zijn inmiddels naar de scholen verstuurd
en voor de begeleiding zoeken we nog een flink aantal vrijwilligers.

De clubkampioenschappen worden dit jaar vervangen door een avond waarbij leden met hun familie
sportief worden uitgedaagd. Een soort ouder-kind zwemmen, maar omdat we zoveel jeugdleden
hebben kan het beter kind-ouder zwemmen worden genoemd. Natuurlijk zijn ook andere
familieleden van harte welkom. Meer informatie hierover volgt nog, de bedoeling is om dit in april te
organiseren.
Overigens wordt het jaarlijkse kamp georganiseerd door een groep enthousiastelingen die als
kampcommissie in steeds wisselende samenstelling de leukste weekenden in elkaar draait. De grote
aantallen deelnemers en vrijwilligers die dit mogelijk maken zeggen genoeg!

Triathlon
De voorbereidingen voor de tweede editie zijn alweer opgestart, maar terugblikkend kunnen we
vaststellen dat de triathlon een daverend succes is geweest voor onze naamsbekendheid en
aanwezigheid op de sportieve kalender van Oirschot. Van veel publiciteit voorzien in plaatselijke
krantjes en Brabantse dagbladen, op lokale omroepen en in menig gesprek in kroeg of huiselijke
omgeving. E.O.Z.C. heeft met de triathlon een eigen evenement op de kaart gezet, weliswaar in
samenwerking met de wieler- en atletiekvereniging, maar als aanjager en voorzitter straalt de
triathlon mooi op onze club af.
Op zaterdag 1 juli zal de tweede editie plaatsvinden, wederom te starten in het kanaal bij de
Groenewoudse Brug en met de finish bij café De Nachtegaal. Laten we hopen dat net zo’n feest gaat
worden als afgelopen jaar. Er wordt weer gestreden op de onderdelen:
- 1/4e triatlon: 1 km zwemmen, 40 km fietsen, 10 km hardlopen.
100 startplaatsen op de individuele afstand.
- 1/8e triatlon: 500 m. zwemmen, 20 km fietsen, 5 km hardlopen. Dit wordt een individueel
onderdeel en er zijn 100 startplaatsen beschikbaar.
- 1/4e triatlon voor teams van drie personen: 50 startplaatsen
De inschrijving gaat open op Nieuwjaarsdag!

E.O.Z.C. 50 jaar: het tiende lustrum
De Lustrumcommissie heeft bepaald niet stil gezeten en heeft een mooi programma in
voorbereiding. Natuurlijk mag de inhoud daarvan nog niet onthuld worden, maar wel vragen we jullie
om het weekend van 8-9 juli alvast in de agenda’s te blokkeren. Leden, ereleden en oudleden,
familieleden en andere betrokkenen worden uitgenodigd voor een feestelijk/sportief evenement dat
een vijftigjarige vereniging niet zal misstaan.
De Lustrumcommissie bestaat uit Sabine van Overbeek, Perke Boeijen, Sabine Denissen, Jochem van
Eijk, Pieter Prince, Emmy Schiebroek, Maartje Roefs, Pleun Ruijten en Yvonne van Eijk. Er zal zeker
een beroep gedaan worden op hulptroepen, dus hopelijk wordt daar dan massaal gehoor aan
gegeven.

Beste mensen. Het was een bewogen jaar en het komende jaar zal daar niet veel van afwijken. De
Olympische zwemmers hebben weliswaar nauwelijks voor Nederlandse medailles gezorgd, wie weet
ligt er een aanstaande kampioen bij ons in het bad! Vanuit die hoopvolle gedachte wens ik jullie
namens het bestuur een fijne jaarwisseling en een spetterend 2017.

Alexander Schiebroek

