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17 maart 1926, de oprichtingsdatum van de 
Alphense ZwemClub. Dat betekent dat we al 90 
jaar lang zwemplezier bij AZC hebben. Dit gaan 
we natuurlijk vieren met zijn allen, een hele week 
lang. En waar kan je dat beter doen dan in het 
water.  
Maandag 14 t/m vrijdag 18 maart zijn er 
activiteiten in beide zwembaden en vrijdagavond 
sluiten we af met een groot feest. 
Iedere avond tussen 18.00 en 19.30 is een van 
de afdelingen wedstrijdzwemmen, synchroon, 
waterpolo of schoonspringen gastheer/vrouw  en 
zijn de andere afdelingen bij hen uitgenodigd om 
met elkaar de strijd aan te gaan.  
Maandag :  schoonspringen in De Hoorn 
Dinsdag :  wedstrijdzwemmen in Aquarijn 
Woensdag:  rustdag 
Donderdag:  waterpolo in Aquarijn 
Vrijdag:  synchroon zwemmen in Aquarijn 
 
Jullie kunnen je als team van minimaal 4 tot 
maximaal 8 inschrijven en middels spelletjes en 
wedstrijdjes gaan de teams punten verzamelen.  
Vrijdagavond de 18e maart is de afsluitende 
feestavond met een buffet, drankjes en muziek. 
Ook zal uiteraard het winnende team en de 
winnende afdeling bekend gemaakt worden. 
Er worden binnenkort inschrijfformulieren 
uitgedeeld, gemaild en via social media verspreid. 
Houd ook de website in de gaten. 
 
De Feestcommissie 
Arnaud, Amy, Lex, Marion, Marike, Marianne 
	
 EJK	Waterpolo	naar	Alphen	aan	den	Rijn	
De Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNZB) 
en de Europese Zwembond (LEN) hebben het EJK 
Waterpolo voor de jongens onder 19 jaar 
toegewezen aan Alphen aan den Rijn. Dit EJK 
vindt plaats van 11-18 september. Hier zijn we 
als vereniging ontzettend blij mee. Een prachtige 
mogelijkheid om AZC op de kaart te zetten door 
dit belangrijke evenement vlekkeloos te 
organiseren.  
Naast AZC is onze exploitant Thermen 2  
 

betrokken in de organisatie. Voor een strakke 
aansturing van dit omvangrijke 
evenement is onze eigen Jary 
Göbel opgesteld. Hij zal voor dit 
EJK alle voorkomende zaken 
coördineren. Een dergelijke 
evenement vraagt inzet vanuit 
alle geledingen van AZC. Daarom 
is er op donderdag 18 februari een 
informatieavond in Aquahome.  Jary is dan 
aanwezig tussen 18 en 21 uur, waarbij er 2 
centrale presentaties om 18.15 uur en 20.15 uur 
gegeven worden. In de tussenliggende tijd zal er 
ook informatie gegeven worden. 
We realiseren ons dat dit evenement niet kan 
worden georganiseerd zonder vrijwilligers en 
omdat dit evenement meer dan een week zal 
duren, hebben we echt alle handjes heel hard 
nodig. We hopen dat alle afdelingen van AZC een 
steentje willen bijdragen aan dit unieke 
evenement in ons zwembad AquaRijn. 
 
Mocht je al vragen hebben of informatie willen, 
dan kan je Jary ook bereiken via jary@planet.nl 
of 06-41245049 
 
 Waterpraet	Online!	
Sinds augustus vorig jaar is onze website 
aanzienlijk gewijzigd. We hebben gekozen om 
deze website via Sportlink af te nemen. 
Belangrijk argument daarvoor bestond eruit dat 
de techniek beter aansluit bij die van de KNZB 
waardoor bijvoorbeeld wedstrijd- en 
ledeninformatie keurig via de site wordt ontsloten. 
Met enthousiaste leden van de diverse afdelingen, 
onder regie van onze webbeheerder Rob In der 
Maur, hebben we inmiddels een mooie basis die 
verder wordt uitgebouwd. Onze website is een 
belangrijk communicatiemiddel, niet alleen voor 
leden, maar juist ook voor andere 
geïnteresseerden. Een uithangbord dat potentiele  
leden enthousiast moet maken en bestaande 
leden van relevante en vooral ook leuke 
informatie moet voorzien, waaronder 
bijvoorbeeld wedstrijdverslagen. Input vanuit 
onze leden is daarbij gewenst! Maak dus een leuk 
verslag van je (sportieve) ervaring met mede 
sporters. Stuur dit door naar 1 van de 
onderstaande  redacteuren en dan wordt het 
geplaatst. 
REZ:    Jeroen Wijs 
Zwemmen:   Patrick Brouwer 
Waterpolo:   Marianne vd Heijden 
Synchroon:   Lizzy van Geen 
Schoonspringen:  Marike Jehee 
Algemeen:   Marcel In der Maur 


