
 

Zomerbrief 2022 
 
Beste leden, ouders en andere betrokkenen bij de E.O.Z.C., 
 
Op de drempel van de vakantie stuur ik jullie nog snel een Zomerbriefje met informatie. Het wordt 
mijn laatste Zomerbrief, want vanaf komend seizoen gaat er gestart worden met een digitale 
nieuwsbrief. Oudere leden zullen de naam wellicht nog herinneren, maar in een vaag verleden was er 
een verenigingsblad met de naam Startblok. Een moderne nieuwsbrief met een vertrouwde naam. We 
hopen jullie daarmee in een wat regelmatiger tempo bij te praten over het wel en wee van de 
vereniging, met vaste rubrieken en variabele redactie, die overigens door iedereen aangedragen mag 
worden.  
 
Enkele zaken wil ik jullie graag nog meegeven voordat de zomer gaat beginnen. Direct na de 
zomervakantie, in het weekend van 17-18 september viert onze vereniging haar 11e lustrum, 55 jaar 
zijn we inmiddels. De Save-the-date is inmiddels verstuurd en binnenkort krijgen jullie nog een 
aanmeldformulier zodat we weten wat er allemaal ingekocht moet worden  . De organisatie ligt bij 
Yvonne Aerts en Bianca van Hout. Het wordt een gevarieerd programma voor (heel) jong tot 
(behoorlijk) oud. De nachtmarathon mag niet ontbreken en in de ochtend van de 18e sluiten we af met 
een gezamenlijk ontbijt. En, tijdens het Lustrum wordt een heuse verenigingshoodie gepresenteerd 
die met een mooie korting kan worden aangeschaft.  
 
Over Bianca gesproken, die heeft zich laten strikken voor een plek in het bestuur. Tijdens de 
Ledenvergadering in november staan enkele verschuivingen binnen het bestuur op het programma en 
zal ik na 12,5 jaar aftreden. Van die tijd heb ik ongeveer 10 jaar met bijzonder veel plezier jullie 
voorzitter mogen zijn maar zo onderhand is het wel tijd geworden voor anderen.  
 
Ook zeer vermeldenswaard is de cursus Basic Life Support die recent door maar liefst 45 leden van de 
vereniging is behaald, proficiat allemaal! De deelnemers waren zo’n beetje alle instructeurs en 
begeleiders van het Discozwemmen. Onder andere, want ook vanuit het bestuur en andere geledingen 
waren er bij die leerden reanimeren en een pittig uurtje levensreddende oefeningen in het water 
moesten afleggen. Het was heel leerzaam en het draagt een fikse steen bij aan een goed gevoel om 
over zoveel gekwalificeerde krachten te kunnen beschikken.  
 
Met de nieuwe nieuwsbrief hopen we de interne communicatie te versterken, met de 
verenigingskleding de zichtbaarheid naar buiten toe. Maar ook op andere fronten wordt daar hard aan 
gewerkt. Want weten jullie van het enorme succes van het Discozwemmen? Onder de bezielende 
inspiratie van Pieter Prince komen honderden kinderen af op deze knoergezellige en soepel 
vormgegeven avonden. Komend seizoen is het weer raak, op de 2e zaterdag vanaf oktober tot en met 
april. Hiermee weten we het zwemmen en plezier in het water goed onder de aandacht te brengen 
van veel kinderen en ouders van buiten de vereniging.  
 
Een geheel andere doelgroep zijn de fanatieke sportievelingen die deelnemen aan onze jaarlijkse 
Triathlon. Afgelopen 2 juli werd deze voor het eerst in hartje Oirschot georganiseerd. Zwemmen in het 
kanaal bij de zeer fotogenieke Stönner-Meijwaard brug, fietsen over de Groene Corridor en lopen door 
het monumentale centrum van Oirschot. Met ruim 300 deelnemers en zeker 1.000 toeschouwers was 
het een spektakel van belang. Het mooie weer deed de rest en het bleef bij de finishplaats aan het 
Vrijthof nog lang bijzonder gezellig.  



 

Heel bijzonder was het om op het hoofdonderdeel, de kwart triathlon, twee van onze eigen leden om 
de eerste prijs te zien strijden. Uiteindelijk had Tony de Groot de beste sprint in de benen, na ruim 
twee uur inspanning en kwam Matthijs van de Ven net iets tekort. Wat hebben we genoten van hun 
machtige prestaties! 

 

 
Als laatste wil ik jullie het zwemschema voor het komende seizoen nog meegeven. Het heeft onze 
Technische Commissie de nodige hoofdbrekens bezorgd om alle leden, groepen en de instructeurs in 
te delen op geschikte avonden, tijdstippen, rekening houdend met groepsgrootte en niveauverschillen. 
We konden er niet aan ontkomen dat er wat geschoven moest worden met groepen, maar dat is 
achteraf bezien nog vrij beperkt gebleven. De oorzaak van deze uitdagende puzzel heeft haar kern in 
de krimp van de groep instructeurs. Daarom doe ik hierbij alvast een dringende oproep aan allen die 
zich geroepen voelen, die iemand kennen die we hiervoor kunnen benaderen of om op een andere 
manier mee te helpen aan een goede oplossing voor dit groeiende probleem.  
De club, dat ben jij. De club, dat zijn wij. Als we er vanuit die gedachte gezamenlijk de schouders onder 
blijven steken wordt de last mooi verdeeld en valt het per individu reuze mee.  
 
Namens het bestuur wens ik jullie allemaal een heel fijne zomervakantie toe.  
Tot begin september! 
 
Alexander Schiebroek 


