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“de Natte Krant” 

 

 Contributie 2013 
S: Het lidmaatschap voor deze onderdelen is 

per seizoen. Opzegging kan alleen per einde 
seizoen (1 juli). Voor alle overige onderdelen 
geldt een opzegtermijn van 3 maanden. 
W: Voor dit onderdeel geldt een wachtlijst. 

Voor alle overige onderdelen kan op iedere 
datum worden gestart. Contributie start en 
stopt per de eerste van een kalendermaand, 
en uitsluitend per automatische incasso.  
Bankgiro/Girorekening nummer is aan te 

vragen per email. De aangegeven contributie 
is per maand. Indien u zich wenst aan te 

melden voor één van de onderdelen, kunt u 
gebruik maken van het aanmeldingsformulier. 

Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact 
met u op, en plaatsen u(w kind) indien nodig, 
op de wachtlijst. 
 

 

Het bestuur 
Voorzitter: 
Dirk Arij de Jong 

Tel: 06-51212280 
e-mail: voorzitter@orka97.nl 

Secretaresse: 
Vacant  

Tel: 
e-mail: secretariaat@orka97.nl 

Penningmeester: 
Piet van der Stelt 

Tel: 0182373157 
e-mail: pietvanderstelt@hetnet.nl 

Elementair: 
Henk van Stijn 

Tel: 0180313418  
e-mail: 
elementair@orka97.nl 

Waterpolo: 
Vacant  

Tel: 
e-mail: waterpolo@orka97.nl 

Activiteitencommissie: 
Vacant  

Tel: 
e-mail: 
aktiviteitencommissie@orka.nl 

Overige adressen 
Opgave zwemlessen: 
Herman Scholte, Tel: 0180319767 (alleen op 
dinsdag & donderdag tussen 18.00 en 20.00 
uur), e-mail: wachtlijst@orka97.nl 

Ledenadministratie & contributie: 
Piet van der Stelt 
Tel: 0182373157 
e-mail: ledenadministratie@orka97.nl 

Contactpersoon Elementair: 
Henk van Stijn, Tel: 0180313418 
e-mail: lescoördinator@orka97.nl 

Waterpolowedstrijdsecretaris: 
Nico van Leeuwen, Tel: 0182-373415 
e-mail: nvanleeuwen@niemo.nl 

Trimzwemmen: 
Mary Boon, Tel: 0182-373048 
e-mail: pietvanderstelt@hetnet.nl 

Waterpolo Algemeen: 
Erik van Leeuwen, Tel: 06-27329845 

 e-mail : evanleeuwen@niemo.nl  

Waterpolo Senioren: 
  

Waterpolojunioren: 
Janneke Goedegebuure, Tel:  
e-mail: jgoedegebuure@niemo.nl 

“De Natte krant”:  
Bert Essing,  e-mail: ajessing@caiway.nl 

Website:  www.orka97.nl 
e-mail: webmaster@orka97.nl 

Onderdeel  euro  Extra  

Inschrijfgeld  16,50  - 

Watergewenning  19,05  W 

Zwem-ABC  27,90  - 

Snorkelen, Zwemvaardigheid, 

 Verstandelijke Beperking Leszwemmen 
Volwassenenzwemmen, Survival, 

 

21,75  - 

Vinzwemmen 22,05 - 

Triathlonzwemmen, Trimzwemmen, 

Banenzwemmen  
14,80 - 

Waterpolo Jeugd (t/m 16 jr.)  26,10  S 

Waterpolo Senioren  28,35 S 

Waterpolo Herenselectie 1+2 34,35 S 

Waterpolo Damesselectie 1+2 32,20 S 

Vervolgonderdelen  7,15 - 

Dit alles ondervoorbehoud van typefouten 

Het officiële clubblad van zwem- en waterpolovereniging: ORKA’97 
Eindredactie en samenstelling: Bert Essing, e-mail: ajessing@caiway.nl 

mailto:penningmeester@orka97.nl
http://www.orka97.nl/aanmelden/
mailto:lescoördinator@orka97.nl
mailto:nvanleeuwen@
mailto:evanleeuwen@niemo.nl
http://www.orka97.nl/
mailto:webmaster@orka97.nl
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De trainings / lestijden van de verschillende onderdelen 
 

Dag Tijd Zwembad Afdeling Onderdeel 

Maandag 

18.45 - 19.45 
De Zuidplas 

Waterpolo E jeugd** 

19.00 – 19.45 Waterpolo Mini polo 

20.15 – 21.30 
Polderbad 

Waterpolo Herenselectie 

21.30 – 22.30 Waterpolo Dames 1,2,3 

Dinsdag 

18.45 - 19.45 

De Zuidplas 

Waterpolo D jeugd ** 

19.30 - 20.30 Waterpolo CJ1+AJ1 

20.30 - 21.15 Recreatief Trim Zwemmen 

21.15 - 22.15 Waterpolo Heren 3,4,5,6 

Woensdag 

18.00 - 18.30 

De Zuidplas 

Elementair Zwem A 

18.30 - 19.00 Elementair Zwem A 

19.00 - 19.30 Elementair Zwem B, zwem A (ouder/kind) 

19.30 - 20.00 Elementair Zwem C, zwem A (ouder/kind) 

20.00 - 20.45 Elementair 
Banenzwemmen,Banenzwemmen voor medewerkers, 
Vinzwemmen 

Donderdag 

19.00 – 19.30 

De Zuidplas 

Waterpolo Mini polo 

19.00 – 19.45 Waterpolo EG1+DG2 

19.30 - 20.30 Waterpolo DG1+CJ1 

20.30 - 21.15 Recreatief Trim Zwemmen 

21.15 - 22.15 Waterpolo Dames 4 

20.30 – 21.15 

Polderbad 

Waterpolo Dames 1,2,3 

21.15 – 22.00 Waterpolo Heren 4 

21.15 – 22.00 Waterpolo Heren 3 + A jongens 

22.00 – 23.00 Waterpolo Heren selectie +3 

Vrijdag 19.30 – 20.30 Polderbad Waterpolo Specialisten training 

Zaterdag 

09.00 – 10.00 
Polderbad 

Waterpolo DG1+CJ1 

09.00 – 9.45 Waterpolo Mini polo 

08.00 - 08.30 

De Zuidplas 

Elementair Zwem A 

08.30 - 09.00 Elementair Zwem A 

09.00 - 09.30 Elementair Zwem A 

09.30 - 10.00 Elementair Watergewenning, Zwem B 

10.00 - 10.45 Elementair Zwem C 

10.45 - 11.30 Elementair 
Survivalzwemmen 1/2/3 
Zwem A (ouder / kind) (10.45-11.15) 

11.30 - 12.15 Elementair 
Zwemvaardigheid 1/2/3, 

Zwem A (ouder /kind) (11.15-11.45) 

12.15 - 13.00 Elementair 
Snorkelen 1/2/3 
Snorkelen A/B/C 

 
** Deze tijden zijn inclusief 15 minuten droogtraining 
 

Dit alles is onder voorbehoud!!!!!!!!! 
 

Op vrijdag avond en zaterdag middag/avond zijn er 

wedstrijden in 
 “het Polderbad” te Nieuwerkerk a/d IJssel  
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Van de voorzitter
Als ik dit schrijf zijn we volop bezig een Orka 97 zwemwedstrijd te 
organiseren in de roeibaan van Rotterdam. In de Willem 

Alexanderbaan gaan we 29 september sponsor zwemmen en 
vinzwemmen. Voor de randstad een uniek evenement waar wij iets 
willen neerzetten wat jaren mee kan. Daarnaast zijn we nog 

drukbezig om te kijken hoe de toekomst voor ons vormgegeven 
moet worden. Orka 97 is een vereniging waarbij de prestatie niet op 
de eerste plaats komt. Belangijk zijn de goede resultaten en hoe de 

vereniging als geheel werkt. We gaan bij al onze opleidingen ( denk 
aan het diploma zwemmen) uit van de hoogste kwaliteit en bij onze 

sport van het maximaal haalbare maar dit alles zonder uit het oog 
te verliezen dat we een vereniging zijn. Ik wens u veel lees plezier 
in de natte krant. 

 
Schoolslag 
 

Gaan we nu met schoolslag aan de gang of word het borstcrawl dat 
was de vraag die heel 
zwemmend Nederland bezig 

heeft gehouden en nog steeds houd. 
Wat is er nu moeilijker of juist makkelijker aan te leren de 
meningen zijn verdeeld. Ook binnen Orka zal deze discussie de 

nodige stof doen opwaaien. 
De voorstanders van borstcrawl zeggen dat de slag natuurlijker is 
de tegenstanders zeggen dat hij vermoeiender is en niet lang vol te  

houden is. Maar hoe er ook gestart word met de zwemopleiding een 
feit blijft dat het voor het kind een geweldige prestatie is om van 

landrot een waterrat te worden.  
Bedenk maar je bent nog geen vijf jaar oud je kan al heel veel 
lopen, fietsen,schrijven en natuurlijk gammen. Al deze dingen gaan 

ook niet vanzelf. En dan mag je gaan zwemmen. Eerst wennen in 
het ondiepe, hoofd in het water en trappen met je benen. Daarna in 
het half diepen drijven, zwemmen, op je rug en dan eindelijk het 

diepen alles moet je kunnen voor dat diploma A. Uiteindelijk komt 
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de grote dag je mag afzwemmen. 
 Niet alleen jij maar ook je ouders, opa, oma, broertje en of zusje ja 

zelfs de hond is gespannen. Maar jij laat zien waar het om gaat je 
kan je hoofd boven water houden en banen zwemmen je durft 

onderwater te zwemmen je kan het.  
En de slag is .....  
Ach wat je kan ze alle twee borstcrawl en schoolslag. 

Zo laat ze maar praten, ik kan zwemmen. En B en C komen er ook . 
 

 
Vinzwemmen 

 
In het weekend van 22 en 23 juni 2013 was het weer tijd voor het 
Open NK Vinzwemmen. Uiteraard in het prachtige 50 meter 

wedstrijdbad in Eindhoven. Alle afstanden worden dan in die twee 
dagen gezwommen en van oudsher trekt deze wedstrijd ook heel 
(sterke) buitenlandse deelnemers. Ongeveer 80 Nederlandse 

zwemmers deden mee en zo’n 100 zwemmers uit Frankrijk, België, 
Duitsland, Engeland, Zwitserland, Denemarken en Estland. 
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Vanuit DOV/Orka hadden we het bekende gezelschap: Juliëtte 

Breuseker, Rianne Smit, Luc Sjouken, Fanny Yela, Diego Quintero, 
Dimitri Kruithof, Dirk Arij de Jong, Steven Boot en ikzelf.  
 

Maarten van Doeselaar deed dit jaar ook weer mee en had de hele 
familie meegenomen. De jongens gingen lekker vrijzwemmen en ze 
verbleven op een nabijgelegen camping. Daar hebben Steven en ik 

ook de nacht doorgebracht. En uiteraard hadden we niet alleen 
zwemmers bij ons: Onze trainer, Gerard Veurink, was starter. De 
moeder van Luc, Irma, was een van de tijdwaarnemers en Jolanda 

was speaker. 
 
Er staat een heel leuk verslag op www.vinzwemmen.nl, waar ook de 

uitslagen te vinden zijn. Ieder lid is wel met één of meerdere 
medailles naar huis gegaan. Ook hebben Maarten, Dirk Arij en ik nu 
het nationaal record op de 4x200 met vinnen op ons naam staan, 

samen met Milo Grosz. Het record op de 4x100 MV stond al op onze 
naam en hebben we helaas niet kunnen aanscherpen. 
 

http://www.vinzwemmen.nl/
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De heren van de 4x200 meter 

Naast de vele zwemmers is al dit onmogelijk zonder een groot 
aantal vrijwilligers en een gedegen voorbereiding.  

 
Verder had ik Jack de Vries gevraagd of hij als nieuwbakken NOB 

voorzitter te porren was 

om de opening te doen. 
Dat wilde hij wel, maar 
alleen als zijn kinderen 

zich dan ook ergens 
konden vermaken. Dat 
was geen probleem: er 

is een groot 
recreatiebad direct 
naast het wedstrijdbad. 
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Hij vroeg mij of wat input 
voor zijn openingsspeech 

en ik vind het geweldig om 
te zien hoe zo’n politicus in 

staat is om vanuit een paar 
steekwoorden een klinkend 
betoog te maken. Los van 

wat je van hem vind als 
persoon, hij is wel in staat 
om de rol als voorzitter en 

boegbeeld goed in te 
vullen. En hij zette keurig 
de directeur NK en de 

voorzitter kamprechter nog 
wat extra in het zonnetje! 
Verder wist Jolanda hem 

nog te strikken om de 
eerste medailles uit te 
reiken wat een aantal leuke 

plaatjes opleverde. 
Peter Blanker 
 
Agenda vinzwemwedstrijden 2013 
Datum           Wedstrijd                       Plaats   50/25m bad 

6 oktober  4de competitiewedstrijd,  Aalsmeer  25 m 
17 november 5de competitiewedstrijd,  Utrecht  50 m 
15 december 6de competitiewedstrijd,  Wijchen 25 m 

 
Agenda vinzwemwedstrijden 2014 
Datum          Wedstrijd    Plaats           50/25m bad 

26 januari  1ste competitiewedstrijd          25 m 
22 februari  Open Reünie Vinzwemmen Loosdrecht  25 m 
16 maart 2de competitiewedstrijd    50 m 

18 mei         3de competitiewedstrijd    50 m 
21 & 22 juni NK Vinzwemmen 
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Waterpolo 

Sponsoring in nieuw jasje gestoken 
Shoeby Reigerhof/Nesselande heeft de sponsoring met WSG NieMo-

Van Vliet voor komend seizoen verlengt. Eigenaar Rob Schurink 

kreeg uit handen van Ed Lugthart (voorzitter) en Liesbeth van 

Buren (sponsorzaken) ook het nieuwe sponsorplan van de 

waterpoloclub uitgereikt. Rob Schurink was vooral lovend over de 

manier waarop NieMo met de sponsors omgaat. 

  

,,Het contact 

verloopt heel 

prettig en je ziet 

dat we ons van 

beide kanten 

inzetten. In deze 

tijd moet je 

sponsors iets 

extra’s bieden 

met een personal 

touch, iets anders dan anders, daar zijn vrijwilligers bij NieMo goed 

in geslaagd. De eerste VIP night vorig seizoen was een daverend 
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succes met een grote toeloop en vooral veel gezelligheid, dat gaan 

we dit seizoen weer doen! Te beginnen op zondag 6 oktober.” 

  

Met het nieuwe 

sponsorplan gaat er 

bij NieMo een 

langgekoesterde 

droom in vervulling. 

Bij de oprichting in 

2008 werd de 

intentie uitgesproken 

om sponsors aan de 

waterpolosamenwerking tussen Van Vliet-Barracuda en ORKA’97 te 

binden. Liesbeth van Buren neemt sinds dit seizoen de 

sponsorzaken voor haar rekening en mocht Shoeby als eerste met 

dit plan binnenhalen. ,,We zullen met name bedrijven met een 

sportieve klik in het Zuidplasgebied benaderen”, licht Liesbeth toe. 

,,Voor elk bedrijf is er een geschikt pakket, variërend in goud, zilver 

en brons. Zoals we dat ook bij Shoeby hebben, is het belangrijk dat 

toekomstige sponsors er een persoonlijke draai aan kunnen geven. 

Zo kan er aangegeven worden dat het sponsorbedrag bijvoorbeeld 

wordt aangewend voor een bepaald evenement, de jeugdopleiding, 

enzovoort. Zo kan een sponsor iets tastbaars in de praktijk 

terugzien.” 

  

Op zondag 6 oktober zal met alle leden, familie en vrienden de 

verbintenis met Shoeby gevierd worden. De winkel in de Reigerhof 

in Nieuwerkerk a/d IJssel opent dan speciaal de deuren en heeft 
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een leuke actie die dag. Er kan dan namelijk in de winkel een 

professionele fotoshoot gemaakt worden van jezelf, met je team, 

vriendinnen of gezin. Laat je aankleden met de nieuwste kleding, 

opgemaakt door een visagiste, je haar door een kapster en laat de 

“dress-picture” vastleggen door een fotograaf. Daarnaast kan er 

geshopt worden met 20% exclusieve clubkorting. 

  

BALL OF FAME 
  
Het sponsorplan van NieMo wil naast bedrijven ook een leuk pakket 

aanbieden voor leden, familie en vrienden. Daarom hebben we ook 
voor geïnteresseerden de mogelijkheid om een waterpolobal te 
sponsoren. De naam van de sponsor wordt op een bal vereeuwigd 

en zal tijdens het seizoen op de website vermeld worden wanneer 
Heren 1, Dames 1 of het oudste jeugdteam ermee speelt. Bent u de 
volgende in de BALL OF FAME?? 
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LOTEN SCOREN VOOR DE CLUB! 

Van 14 september tot 20 oktober is de Grote Clubactie 2013, de 

actie waarmee we makkelijk extra geld kunnen verdienen voor 

leuke clubactiviteiten. 

STEUN DE CLUB EN DOE MEE! 

  

Hoe werkt het? 

Elk jeugdlid en elk seniorenteam krijgt een lotenboekje waarmee 

loten verkocht kunnen worden. Vul hierin de naam, adres, 

bankrekening en handtekening van de koper. Jij en de koper 

hoeven verder niks te doen. Makkelijk toch?! De kosten per lot (á € 

3,-) worden via eenmalige machtiging van de rekening 

afgeschreven. Van dit bedrag gaat maar liefst 80% naar NieMo of 

ORKA’97! Hiermee willen we clubactiviteiten organiseren, dus 

uiteindelijk help je ook jezelf met het verkopen van de loten! 
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NieMo: uiterlijk 20 oktober moeten alle lotenboekjes ingeleverd 

worden bij Anja van Venrooy, Jacqueline van Klaveren of één van 

de trainers. 

  

NieMo special: Voor de drie “Beste Lotenverkopers 2013″ hebben 

we een leuke prijs! 

  

Vragen? 

Heb je vragen over de Grote Clubactie, mail dan naar Anja 

(avanvenrooy@niemo.nl) of Jacqueline (jvanklaveren@niemo.nl). Is 

je boekje vol, vraag dan snel een nieuwe! 
  

Hoofdtrainer voor dames, heren nog zoekende 
  

Tijdens de vergadering van de Commissie Startgemeenschap op 27 
augustus jl. is Kevin Neleman aangesteld als Hoofdtrainer Dames. 
Dit was volgens de planning van de startgemeenschap tussen Van 

Vliet-Barracuda en ORKA’97, aangezien hij bij zijn aanstelling 
halverwege vorig seizoen te kennen heeft gegeven voor een langer 
termijn voor de NieMo-vrouwen te willen staan. Naast de trainingen 

op maandag en donderdag in het Polderbad zal hij Dames 1 
coachen. Voorafgaand aan de competitie werd er geoefend tegen 
ZPS (Stolwijk) en MNC Dordrecht. 

  

Voor de herenselectie is nog geen trainer gevonden. De Commissie 

Startgemeenschap heeft wel aangegeven er nog steeds op aan te 
sturen om een Hoofdtrainer Heren te vinden. Coaching neemt 
Nardo Souisa voor zijn rekening. De herenselectie kent naast een 

nieuwe indeling ook de terugkeer van oud-spelers Michel en Remon 
Verkade en Tim Keijzer. 

  

mailto:avanvenrooy@niemo.nl
mailto:jvanklaveren@niemo.nl
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Dit seizoen zal de kast in zwembad Het Polderbad na elke training 
en wedstrijd worden afgesloten. Een aantal 
trainers/coaches/aanvoerders hebben een sleutel hiervan gekregen. 

Voor het geval er niemand aanwezig is met een sleutel, is er een 
“moedersleutel”. Deze hangt in de linker gele kast in de 
badmeesterpost, duidelijk herkenbaar door een houten blok wat er 

aanhangt.  
Zoals de naam het al zegt is dit “de moeder van alle 

sleutels”, hang haar daarom ook weer netjes terug op deze 

plek! 
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Open water vinzwemwedstrijd 
 

Op zondag 29 september 2013 organiseert Orka '97 een 
open water vinzwemwedstrijd. 

De wedstrijd wordt georganiseerd op de roeibaan in 
Rotterdam Alexander.  

Afstanden zijn 500, 1000 en 4000 meter, inschrijfgeld is 
vijf euro.  
Zwemmen kan met monovin of bivinnen, start is om 12 

uur.  
Als je mee wilt doen, geef dat dan even per mail aan en 

ook welke afstand je wilt zwemmen.  
Een shorty is aan te raden.  

 
Meer info en aanmelden via 
vinzwemmen@onderwatersport.org  

 
Locatie: http://willem-alexanderbaan.nl/  

 

 

mailto:vinzwemmen@onderwatersport.org
http://willem-alexanderbaan.nl/

