Zomerbrief 2016

Beste EOZC-ers, ouders en andere betrokkenen,
De zomer staat voor de deur en zoals inmiddels gebruikelijk stuur ik u een overzicht van zaken die om
aandacht vragen of om andere redenen gelezen mogen worden. Hieronder treffen jullie in
willekeurige volgorde nieuws, belangrijke en/of leuke mededelingen.

Nieuwe planning
Een nieuw seizoen, een nieuwe planning. De voorbereiding naar het nieuwe seizoen is doorgaans een
enorme klus maar dit jaar hebben we het anders aangepakt. We gingen met alle instructeurs in een
grote ruimte en ieder kreeg alle vrijheid om in te schrijven op onderdelen en dag/tijd combinaties die
iedereen goed uitkwamen. En wat blijkt…de klus die anders erg veel inspanning vereiste was nu in
een avondje geklaard! Met wat schuiven in ons aanbod en met uitbreiding naar de maandag
resulteerde het schema in de bijlage. De leeftijden die voor de groepen staan zijn slechts indicatief
en zeker niet bedoeld als begrenzing.
De meest opvallende wijzigingen zijn:
- Wedstrijdzwemmen is verplaatst van donderdag naar maandag
- Zwemvaardigheid en snorkelen worden vanaf september als pakket aangeboden zodat met
beide onderdelen ervaring kan worden opgedaan.
Bij vragen over het nieuwe zwemschema kunt u terecht bij de instructeurs.
Uitbreiding trimzwemmen
Zoals besproken in de Algemene Ledenvergadering (ALV) wordt aan de Trimzwemmers de
mogelijkheid geboden om tweemaal per week te gaan zwemmen. Voor wie dit niet wil blijft de
donderdagavond gereserveerd. Voor wie wil uitbreiden, komt de maandag van 18:30 – 19:15 er bij.
We hopen hiermee ook meer trimzwemmers enthousiast te krijgen voor dit leuke onderdeel waarbij
techniek en conditie aandacht krijgen. Maar met een zeer persoonlijke touch zodat ieder op zijn
eigen niveau kan trimzwemmen.
Nieuwe instructeurs
Voor de wedstrijdgroep zijn we er in geslaagd twee ervaren instructeurs te werven. Anthony van
Hout en Ruud van Heerbeek hebben de afgelopen tijd al wat trainingen bijgewoond en verzorgd. Ze
zijn er van overtuigd dat onze wedstrijdgroep nog flinke sprongen kan maken en de eerste reacties
van de zwemmers zijn ook erg positief.
Voor de recreagroep is ook een nieuwe instructeur gevonden: Gijs van Hagen komt deze groep op
dinsdag les geven. Gijs is oud lid en dus al vertrouwd met onze vereniging.

Triathlon Het Groene Woud
Ongeveer een jaar geleden zaten de voorzitters van wielervereniging De Pedaleur, Atletiekvereniging
Oirschot en initiatiefnemer EOZC voor de eerste keer wat onwennig aan tafel om ons idee van een
gezamenlijk te organiseren triathlon te bespreken. Er werd een stuurgroep in het leven geroepen
waarin Carlijn van Hout, Robert van Overbeek, Ron Wijfelaars en ondergetekende plaats namen. Van
de andere verenigingen sloten nog zes leden aan en zijn we gaan inventariseren wat er allemaal bij
komt kijken. We hebben daarbij goede hulp gekregen van de Nederlandse Triathlonbond en sloten al
snel een samenwerking met Streekfonds Het Groene Woud. Al snel bleek dat de netwerken van drie
verenigingen bijzonder veel verschillende contacten opleverden waar we gretig gebruik van hebben
kunnen maken. Website www.triathlonhetgroenewoud.nl was al snel in de lucht en straalde onze
ambities al mooi uit. Via de site kon ingeschreven worden met afrekening via iDeal, echt ideaal!
Gaandeweg kregen we beter zicht op de lange lijst van te regelen zaken en ontstond een duidelijke
structuur van wie voor welk onderdeel de verantwoordelijkheid droeg. Sponsoren en vrijwilligers
werden geworven, verkeersregelaars opgeleid. Vergunningen werden aangevraagd en na het nodige
gedoe ontvangen van Rijkswaterstaat en gemeente Oirschot. Het circuit van zwemmen, fietsen,
lopen diverse keren aangepast. Een uitgebreid veiligheidsplan is opgesteld met daarin aandacht voor
EHBO, Reddingsbrigade, duikers, aanrijroutes voor een eventuele ambulance. Omleidingsroutes voor
in het dorp, parkeergelegenheid voor auto’s en fietsen. Naarmate de datum van zaterdag 2 juli
naderde, steeg ook de spanning in onze groep en daarmee het aantal vergaderingen, mails en
whatsapp berichten. Tot op het laatste moment bleef het weer een onvoorspelbare factor, maar
zelfs dat werkte uitstekend mee. De rest is inmiddels geschiedenis en is breed uitgemeten in diverse
kranten. De aanvragen voor volgend jaar rollen al binnen. Diep respect voor de sportieve prestaties
van de bijna 250 deelnemers en veel, heel veel dank voor ieders betrokkenheid. Als vereniging
mogen we er trots op zijn dat we een echt sportief evenement op de dorpskalender hebben gezet.
Coaches jongste jeugd
In de winterbrief en tijdens de ALV is besproken dat we meer betrokkenheid wensen en verwachten
van de ouders van onze jongste jeugd. Dit betreft de groepen Diploma C, Zwemvaardigheid en
Snorkelen. Met een beroep op het huishoudelijk reglement vragen we de ouders van het oudste kind
(of in overleg een ander) uit elke groep om coach van die groep te worden. Wat ze als coach met de
groep gaan doen blijft volledig ter eigen invulling, maar er moet toch vrij eenvoudig iets te verzinnen
zijn dat het groepsgevoel versterkt. De instructeur is er voor het geven van de les, de coach voor iets
leuks tijdens het seizoen buiten de lessen om. We rekenen op ieders creativiteit, te beginnen met
een Whats-app groepje om het onderlinge contact te vereenvoudigen.
Lustrum
De lustrumcommissie doet steeds geheimzinniger, maar er wordt gebroed op een mooi en intensief
feestprogramma. Reserveer het weekend van 8-9 juli 2017 alvast want het wordt een feest voor alle
leden plus hun achterban.
Tot slot wensen wij allen een heerlijk spetterende vakantie toe!
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