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Wat kan een informatief stukje over lichaamsstabiliteit (zie de 
Nieuwsflits van maart 2013) toch veel vragen oproepen! Dat contro-
le over het bewegingsapparaat van het lichaam belangrijk is wisten 
veel mensen wel. Maar dat het ook belangrijk voor het zwemmen is 
dat was toch wel nieuw voor de meeste mensen. Daarom kregen wij 
ook veel vragen van mensen of er een programma is dat ze thuis 
kunnen uitvoeren. Om aan deze vraag gehoor te geven hebben we 
een speciaal programma samengesteld. Dit programma vindt u elders 
in deze uitgave. 
 
Hieronder staat een schilderij van een zwembad. In dit bad werden in 
de jaren veertig en vijftig van de vorige eeuw veel nationale zwem– 
en waterpolo wedstrijden gehouden. Dit schilderij is in 1959 ge-
maakt. Weet u misschien welk zwembad dit is? 
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In deze editie: 

Wist u dat: 

 Met 55 medailles  
GoSwim als vierde is 
geeindigt in de medaile-
spiegel van de zomer-
kring kampioenschap-
pen. 

 Wij altijd op zoek zijn 
naar nieuwe vrijwilligers 
die zich willen inzetten 
voor de club.  

 Tegenwoordig na wed-
strijden de wedstrijd-
ploeg gaan dineren bij 
McD. 

Wist u dat……. 

April stond ook in het teken van het afscheid van Vincent. Hij heeft 
11 jaar bij GoSwim training gegeven en per 4 april is hij gestopt zo-
dat hij zich meer kan bezig houden met zijn werk. Zijn trainingen in 
het achterbad worden overgenomen door Mayke, Willy en Victor. 
Omdat er weer nieuwe trainers langs het bad staan stellen wij in deze 
Nieuwsflits de trainers nog even aan u voor. 
 
Ondanks de inzet van de zwemmers is het ons niet gelukt om in de B 
competitie te blijven. Volgend jaar starten we in de C competitie. 
 
Er zijn natuurlijk ook wedstrijden gezwommen in de afgelopen twee 
maanden. Naast de limietwedstrijden, NJK lange afstanden en de 
zomerkring kampioenschappen werden ook wedstrijden gezwommen 
waaraan de minioren konden deelnemen.  Zo werd in Veenendaal de 
Vallei 25m en de sprintlimietbokaal (minioren en ouderen) gezwom-
men  
 
Namens de redactie van de Nieuwsflits wensen wij alle zwemmers 
en ouders weer veel leesplezier. Heeft u vragen/opmerkingen over de 
Nieuwsflits of heeft u zelf iets leuks te vermelden stuur uw email 
naar bert@goswim.nl. 
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Weet u welk zwembad geschilderd is op het plaatje van de eerste pagina van de Nieuwsflits? Het 
zwembad heeft echt bestaan. Als zwemmer heb ik het zwembad zelf nooit gekend. Het was toen al 
afgebroken en vervangen door een veel moderner zwembad.  Misschien herkend u het zwembad aan 
de hand van de onderstaande luchtfoto? 

Het zwembad (door Bert) 

Weet u het al? Ik zal nog een tipje van de sluier oplichten. In dit bad werd in de jaren veertig en vijf-
tig gezwommen door verschillende zwemverenigingen, zoals DKR en UZSC. Het bad werd in de 
volksmond ‘De Timp’ genoemd. Het is het oude Kromme Rijn Bad. Op de maandagochtenden trai-
nen wij in het nieuwe Krommerijn Bad dat sinds februari in gebruik is. 
 
In de voorgeschiedenis van dit zwembad was er vanaf 1868 al een zwemgelegenheid in de vorm van 
een natuurbad aan de zuidoostzijde van de stad Utrecht tussen Rijnsweerd en Amelisweerd. In juli 
1915 werd een nieuwe zwemgelegenheid officieel geopend. Het was van hout gemaakt omdat dat n 
die tijd verplicht was. De zwemgelegenheid kende gescheiden zwembassins voor heren en dames, een 
duiktoren, tribune, zonneweide en kanohaven. Het water voor het bad was afkomstig uit de Kromme 
Rijn, waar het in open verbinding mee stond. Het werd onder meer gebruikt voor zwemlessen en wa-
terpolowedstrijden. De naam (De) Timp genoemd is ontleend aan de naam van de eerste badmeester/
beheerder van het bad.  
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Rond 1925 volgde een verbouwing. Het bad werd in de zomermaanden veelvuldig gebruikt door twee 
waterpoloverenigingen uit Utrecht, namelijk DKR (De Kromme Rijn) en UZSC. Ook de derde 
Utrechtse zwemvereniging Zwemlust speelde in dit bad. De kring Utrecht was in de jaren dertig tot 
en met vijftig de sterkste kring op zwemgebied van Nederland. Alle drie verenigingen kwamen in de 
hoofdklasse en in de eerste klasse van de nationale waterpolo competitie uit. De sterkste vereniging 
uit Utrecht was misschien wel UZSC gezien het feit dat zij bijna constant in de hoofdklasse speelden. 
Zwemlust en DKR kwamen beiden op een dik verdiende tweede plaats. 

In 1957 werd het natuurbad gesloten door vervuiling van de rivier door industrie en rattenoverlast. 
Omdat er al plannen waren om een nieuw zwembad te bouwen werd in 1959 werden kunstenaars ge-
vraagd (in vorm van een prijsvraag) of zij een ode aan het oude bad konden maken. Het schilderij op 
het voorblad heeft toen gewonnen en werd aangeboden aan de badmeester in die periode Dhr. van 
Maarschalkerweerd. 
 
Vanaf 1962 werd naast de oude locatie een nieuwe zwemgelegenheid aangelegd: Zwembad Kromme-
rijn. De opening vond plaats in mei 1964. Het kendediverse baden waaronder een 50-meter bassin. 
Kunstenaar Johan Haanstra ontwierp een hekwerk dat de ligweide scheidde van het voorterrein. Een 
beeld van Eric Claus werd in 1964 geplaatst bij het zwembad. In 1991 kreeg de Utrechtse zwem- en 
waterpolovereniging UZSC toestemming in en rond de wintermaanden een opblaasbare hal rond het 
wedstrijdbad op te trekken. 
 
In de eerste helft van 2011 is gestart met een grootschalige verbouwing van Zwembad Krommerijn. 
De opblaasbare hal maakte plaats voor een vaste constructie met een verwijderbare overkapping voor 
de zomermaanden. In 2013 zullen hier de zwemonderdelen van het Europees Jeugd Olympisch Festi-
val (EJOF) worden gehouden. 

De plek langs de Krommerijn waar het zwembad 
heeft gestaan. Deze plek vind u schuin tegenover de 
ingang van het nieuwe bad naast de kanoverhuur. 

Het hekwerk van Johan 
Haanstra en het beeld “de 
zwemster” van Eric Claus 
zijn bij het nieuwe bad nog 
steeds te bezichtigen.  

Het zwembad werd vanaf 
1991 in de wintermaanden 
overdekt. Bij het nieuwe 
zwembad kan het dak open 
geschoven worden. 

Prijsvraag 
Wilt u in het bezit komen van een unieke repli-
ca op A3 formaat van het schilderij? Het enige 
wat u hoeft te doen is de volgende vraag te 
beantwoorden en uw oplossing sturen naar de 
redactie van de Nieuwsflits (bert@goswim.nl). 
 
Wie is de architect van het huidige zwembad de 
Krommerijn? 
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Rompstabiliteitsoefeningen 

Door eenvoudige oefeningen kan de lichaamsstabiliteit door zwemmers zelf geoefend worden. Één 
van onze trainers zei tijdens een overleg: “Als ik eerder had geweten hoe belangrijk de lichaamsstabi-
liteit is bij het zwemmen dan was ik er al op mijn tiende mee begonnen”.   
Door het bewegingsapparaat van het lichaam goed aan te spannen ligt een zwemmer veel rustiger op 
het water. Daardoor kunnen uiteindelijk PR’s gezwommen blijven worden. 
 
Daarom hebben wij een programma samengesteld dat de zwemmers thuis kunnen oefenen. Doe de 
oefeningen twee à drie keer per week en je zal al snel het resultaat merken bij het zwemmen. Zorg er 
voor dat je bij de uitvoering  de buik– en bilspieren goed aanspant en rustig blijft in– en uitademen.  
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Tijdwaarnemerscursus 

Regelmatig wordenin ons zwembad cursussen van de KNZB georganiseerd. Denk hierbij aan tijd-
waarnemers, starters en andere officials cursussen. Dit keer waren in april de tijdwaarnemers aan de 
beurt. Naast een stuk theorie stonden de waarnemers ook een half uur aan de badrand. Een leuke af-
wisseling voor onze zwemmers. Naast de starts werden keerpunten geoefend. Bij bepaalde keerpunten 
moesten de zwemmers bewust fouten maken. Nu maar hopen dat ze dit straks niet tijdens de wedstrij-
den doen! 

Ben van Ziel geeft onze zwemmers instructie hoe 
ze het keerpunt moeten uitvoeren. 

De cursisten wachten in spanning af wat ze nu 
weer te zien krijgen. 

Humor in de zwemsport 
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Ik ben Megan Lee Wielinga, 25 jaar en ik woon sinds 2 jaar in Houten.  Ik werk als Verpleegkundige 
in de Verstandelijk en Lichamelijk gehandicapten zorg bij Ipse de Bruggen. 
Vroeger heb ik een aantal jaar aan Reddingzwemmen en Wedstrijdzwemmen gedaan in Alphen aan 
den Rijn. Ik ben op een gegeven moment gestopt omdat ik erg last had bij het zwemmen van mijn 
astma. Jaren daarna blijft het zwemmen mij aan trekken en dacht ik bij het zien van de Olympische 
spelen vorig jaar ik wil weer zwemmen! Een stap waar ik nog geen 1dag spijt van heb gehad, mijn 
longen lijken per training vooruit te gaan en de medicijnen die ik gebruikte heb ik kunnen stoppen! 
Ik heb het erg naar mijn zin bij GoSwim en sinds kort ben ik ook aangeschoven bij de ACCIE (de 
activiteiten commissie) dus op naar een jaar vol gezellige activiteiten /uitjes met elkaar! 

Het vakantie kamp (door Megan Lee) 

Naast mijn werk als Verpleegkundige en 
het wedstrijdzwemmen ben ik ook vrijwil-
lige begeleider bij Het Vakantiekamp! 
Hét Vakantiekamp is een stichting die al 
meer dan 20 jaar zomerkampen organiseert 
voor kinderen van 6 tot 15 jaar. 
Het vakantiekamp is voort gekomen uit 
Evangelisch-Lutherse Jeugdraad (E.L.J.R.) 
van Den Haag. De kinderen van 6 tot 15 
jaar worden verdeeld in 3 groepen met hun 
eigen leeftijden.  
Elke groep heeft een team met een goede 
mix van ervaren en nieuwe leiding. Iedere 
groep heeft ongeveer 5 leiding. Het groot-
ste gedeelte van het leidingteam bestaat uit 
oud-deelnemers. Dit zorgt voor een unieke 
sfeer en staat garant voor een onvergetelij-
ke kampweek voor deelnemers en leiding! 
Voor de hele week is er per groep een leuk 
programma samen gesteld met onder ande-
re, spannende bosspelen, een sfeervol 
kampvuur, een swingende discoavond en 
natuurlijk een feestelijke slotavond zullen 
een deel van het programma uitmaken. De 
oudste deelnemers staat een avontuurlijke 
dropping te wachten. Lekker griezelen in 
het donker! Het hoogtepunt van de week is 
misschien wel het gezamenlijke uitstapje 
naar het  pretpark Bobbejaanland!  

Dit jaar gaan we van 20 juli t/m 27 juli 2013 op kamp en er zijn nog steeds plekken vrij! Dus ben 
jij tussen de 6 en 15 jaar en heb je zin in een onvergetelijke week met leeftijd genootjes? Ga dan 
naar de website www.hetvakantiekamp.nl en meld je aan! En wie weet zie ik je daar! 

Zie je er na een training nog 
steeds schattig uit, dan heb je  
niet hard genoeg getraind! 
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Deze zomer wordt in Utrecht het European 
Youth Olympic Festival gehouden. Dit zijn de 
jeugd olympische spelen en hebben net als de 
echte olympische spelen ook het officiële 
olympische vuur. Een aantal dagen voor de 
start van dit evenement zal het olympisch vuur 
door de provincie Utrecht gaan. Op 13 juli zal 
deze fakkel ook door Houten komen. Om te 
laten zien dat GoSwim dit sportieve evene-
ment steunt lijkt het ons leuk om met deze 
fakkel estafette mee te doen. Lijkt je dit leuk, 
geef je dan op via de mail van de ACCIE ac-
cie@goswim.nl. Vermeld hierbij je naam, 
geboortedatum en woonplaats. De ACCIE zal 
dan het aanmelden verder verzorgen.  

Uit de oude doos 

Oproep voor EYOF 

De zomer kring kampioenschappen 

In de weekenden van 11/12 en 25/26 mei werd in 
het Amersfoortse Sportfondsen Bad de zomer 
kring kampioenschappen gehouden. GoSwim 
deed met gemiddeld 12 zwemmers mee. Met een 
goed resultaat, want we zijn op de vierde plaats 
geëindigd in de medaillestatistiek met 55 ere-
plaatsen (zie de website). Daarnaast zijn er ook 
weer een aantal limieten gezwommen voor het 
NK en NJK. Als kleine vereniging in de kring 
Utrecht hebben we ons uitstekend gepresenteerd. 
Mede dankzij onze nieuwe outfit. Iedereen die 
zich heeft ingezet bedankt namens de vereniging. 
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Techniek: De schoolslag 

De schoolslag is de langzaamste wedstrijdslag. Dit komt vooral doordat tijdens het intrekken van de 
benen het lichaam veel weerstand ondervindt van het water. De zwemmer ligt dan bijna stil. Tijdens 
het sluiten van de benen wordt echter veel snelheid gemaakt. Dit maakt de schoolslag tot een typi-
sche start en stop slag. 


