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Lieve visjes,

Ik hoop dat jullie allemaal lekker hebben 
liggen bakken op het strand / Rutbeek, veel 
festivals en feestjes hebben meegepakt, 
maar vooral lekker hebben relaxt. Maar ge-
lukkig is de zomervakantie nog niet voor-
bij! De Kick-In staat namelijk voor de deur 
en dat betekent een week vol gezelligheid, 
met als hoogtepunt natuurlijk de poolparty 
;)

Eindelijk hebben we dit jaar weer mogen 
genieten van meer activiteiten! En wat was 
dit leuk. Zo hebben we met z’n allen ons in-
nerlijke kind naar boven gehaald tijdens de 
verenigingsdag, zijn we als 53(!) gefinisht 
tijdens de batavierenrace (helaas geen 50e 
en de hele avond gratis bier), zijn we weer 
naar verschillende nszk’s en nswk’s geweest 
en staat een deel van Piranha, op het mo-
ment dat ik dit schrijf, mee te hossen met 
Frans Bauer op de Zwarte Cross.

De commissie is dit jaar redelijk bij elkaar 
gebleven, alleen heeft Sarah ons verlaten 
(sippe smiley). We zijn met zijn allen weer 
hard bezig gegaan om ons hart en ziel in 
dit Slipje te leggen. We hopen dat hiermee 
ook nieuwe leden een inkijkje krijgen in het 
leven van een Piranha. Heel veel leesplezier 
en geniet van de Kick-In!

Liefs,
Marije Huberts

Editorial
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Lieve visjes en toekomstige visjes,

Zoals de golven in de oceaan ging ons 
bestuursjaar gepaard met pieken en dalen. 
Nu we bijna een jaartje intensief ons in 
hebben gezet om de vereniging draaiende 
te houden, komt er natuurlijk ook bijna 
een einde aan. Wij genieten er gelukkig nu 
nog in geuren en kleuren van. Vooral nu 
het buitenbad weer open is en we kunnen 
genieten van pils, speciaalpils, frisdrankjes 
en niet te vergeten chocomelk, merken we 
dat het verenigingsgevoel langzaam weer 
zijn entree maakt en dat de takken weer 
overlopen in een grote mengelmoes. Late 
uurtjes in het buitenbad spenderen, ver-
gaderen voor of na de training en samen 
eten zijn weer gebruikelijk geworden en 
menig visje is niet vies van wat we allemaal 

schenken op het buitenbad. Als eenmaal 
het binnenbadseizoen weer aanbreekt 
hebben wij het volledige vertrouwen dat 
zonder alle beperkingen, die afgelopen 
tijd zijn opgelegd, de vereniging op volle 
toeren blijft draaien.
Hopelijk kunnen we dit jaar weer genieten 
van een ouderwetse Poolparty, het water-
polotoernooi TNC en bovendien verenig-
ingsweekend! Wij hopen de nieuwe visjes 
en de wat doorgewinterde visjes vaak ge-
noeg te treffen op deze ontzettend toffe 
activiteiten en wensen iedereen een fijne 
Kick-In en studententijd toe!
Op natte kadetjes!

Ties, namens bestuur ‘Candide Consper-
gant’

Van het Bestuur



Van het Bestuur

Lieve watervriendjes,

ZPV-Piranha biedt natuurlijk de wereld 
aan sporten, maar daar houdt het niet op 
met de pret. Piranha is namelijk aanges-
loten bij de Stichting Nederlandse Stu-
denten Zwemsport. Als aangesloten 
vereniging bij Stichting NSZ heb je niet 
alleen het voordeel dat je mee mag 
doen aan de Nederlandse Studenten 
Zwem Kampioenschappen (NSZK) en 
de Nederlandse Studenten Waterpolo 
Kampioenschappen(NSWK), maar ook 
in contact wordt gebracht met alle zus-
tervereniging!

Door het gehele land zitten er zusterve-
renigingen waarbij je als lid van Pira-
nha altijd welkom bent op de leukste 
feestjes! Piranha heeft 14 zusterverenig-
ingen door het gehele land waarmee 
wij ook vaak genoeg staan te dansen op 
verschillende feestjes! Wist je dat de leu-
kste feestje na de wedstrijd van NSZK’s 
zijn? Elk NSZK wordt afgesloten met een 

spetterend feest waarbij je helemaal tot 
het gaatje gaat in je mooiste feestkled-
ing! Piranha organiseert komend juni 
ook het NSZK, hierbij komt er een super 
episch feest. Het leukste is, alle NSWK’s 
beginnen juist met een epische pré-
borrel waardoor de alcohol nog lekker 
te ruiken is op de zondag tijdens de ee-
rste potjes waterpolo. Stichting NSZ is de 
controlerende factor over de zusterve-
renigingen en biedt veel mooie ervarin-
gen en feestjes aan de verenigingen! 

Twijfel je om te beginnen met zwem-
men, waterpolo, duiken en/of rescue? 
Kom dan vooral een keertje meekijken 
en laat je alles vertellen over wat Piranha 
heeft te bieden binnen, maar zelfs ook 
buiten de vereniging!

Hopelijk tot snel op het buitenbad

Liefs,
Denise Bouma
Penningmeester stichting NSZ

Stichting NSZ
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Heei allemaal, 

Mijn naam is Ilse, ik ben sinds dit jaar lid 
bij Piranha en train mee met de dames 
waterpolo, beter bekend als de GUP-
PIES. Ik heb bij mijn ouders altijd hand-
bal gedaan en zwemmen is een van 
mijn leukste hobby’s, toen was de keuze 
voor waterpolo natuurlijk snel gemaakt. 
Het leukste bij de waterpolo is toch het 
gooien met de bal. Iets wat nog even 
wennen is, is het blijven drijven door 
middel van benen om en om. Naast de 
waterpolo ben ik bezig met mijn eerste 
jaar master Technische Bedrijfskunde 
en heb ik een bijbaantje thuisthuis bij 
de Gamma, waar ik met plezier naartoe 
ga. Ik ben ook een actief lid bij Astatine, 
waar ik mijn vrienden heb en graag een 
kopje koffie drink of op de wii een potje 
mario kart speel. Met mij heeft de com-
missie ‘MediaCie’ er een lid bij. Mochten 
jullie mij in de sportkantine tegenkomen 
dan ben ik meestal wel te porren voor 
een biertje en een gezellige babbel!

Hi,
Ik ben Imme en sinds enkele maanden 
lid van Piranha. Ik ben sportief en heb al 
veel verschillende sporten gedaan; snor-
kelen, handbal, badminton, atletiek en 
softbal. Ik heb lang softbal gespeeld, met 
als favoriete positie catcher. De combi 
van wonen en studeren in Enschede en 
de weekenden naar huis voor mijn oud-
ers/broers en werk, maken dat softbal 
niet langer bij mij past. Ik ben daarom op 
zoek gegaan naar een nieuwe sport. Ik 
heb altijd ontzettend van zwemmen ge-
houden. Ik heb dus ook niet lang getwi-
jfeld en ben, na een paar proeflessen, 
lid geworden van de rescue. Naast het 
zwemmen bij Piranha, doe ik ook aan 
Pukulan, een Indonesische zelfverdedig-
ingssport, bij Arashi. Ik studeer Mechani-
cal Engineering aan de UT en zit in het 
tweede jaar. In de spaarzame uurtjes die 
overblijven na mijn studie en sport, lees 
ik heel graag fantasyboeken, ben ik dol 
op Netflix, muziek luisteren en dansen 
en het maken van reis collages.
Tot de volgende training.
Groetjes,
Imme van Eijck

Introductie
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Hey allemaal,

Ik ben sinds september lid van 
Piranha. Ik studeer al een paar 
jaar in Enschede, maar door 
Corona zocht ik een andere 
sport om te doen. Ik vond 
baantjes zwemmen heerlijk 
en ben zo bij Piranha beland. 
Ik heb hiervoor nooit aan 
zwemmen gedaan, dus ik ben 
vooral aan het spartelen bij 
Zwemmen 3. Ik ben nu helaas 
geblesseerd, maar hoop deze 
zomer weer veel te kunnen 
gaan zwemmen. Bij Piranha 
ben ik actief in de MediaCie. 
Daarnaast hockey ik bij D.H.C. 
in H2 en ben ik actief bij S.A. 
Proto.
Ik zit in mijn derde jaar van 
Creative Technology en heb 
een bijbaan bij Decathlon. Al 
met al een drukke week, maar 
de gezelligheid bij Piranha is 
het zeker waard. 
Mijn grote doel is om in de 
zomervakantie een halve tri-
athlon te doen. Ik heb afgelo-
pen zomer een kwart triathlon 
gedaan en ben nu hard aan 
het trainen om er nog een 
schepje bovenop te doen. Of 
dit gaat lukken met mijn bles-
sure is de vraag, maar ik ga er 
alles aan doen.
Ik ben altijd in voor een biertje 
of een bordspel. Voor een 
pizza mag je me altijd wakker 
maken, al mogen poffertjes 
ook.

Tot de volgende training!
Bas

Nieuwe Leden
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Ontdek een hele nieuwe wereld onder
water bij Piranha. Zweef gewichtloos
over koraalriffen met tropische vissen
of over mosselbanken vol met krabben,
kreeften, garnalen en andere dieren of
over verlaten wrakken op de bodem begroeid 
met sponzen en ander zeeleven.
Dan kun je misschien denken, duiken
dat is iets wat je doet ver weg in het
buitenland. Nou, er valt dichter bij huis
ook veel te zien. Zo gaan we met Piranha
regelmatig naar Zeeland om te duiken,
een van de beste duikstekken in westEuropa. 
Voor een sfeerimpressie kijk eens op: 
app.nos.nl/op3/adembenemend/

Nog geen duikbrevet, dat is geen probleem. 
We hebben bij Piranha onze eigen
duikinstructeurs, zodat we de Open Water 
duikcursus voor studenten betaalbaar kun-
nen houden. We zijn aangesloten bij Scuba 
School International (SSI),
wat betekent dat het brevet dat je krijgt
wereldwijd wordt erkend. Verder bieden
we ook cursussen aan in nachtduiken,
stromingsduiken, diep duiken, enz.

Tijdens de OW-cursus leren we je de
beginselen van de duiksport en daarna
kun je door verschillende specialties te
volgen je vaardigheden verbreden en
verdiepen. Als je al een duikbrevet hebt,
duik dan gezellig met ons mee. We bezoeken 
regelmatig meren in de buurt
waar afgezonken bootjes en andere
interessante objecten liggen waar vissen op af 
komen. Verder gaan we een
aantal keer per jaar een weekend naar
Zeeland en organiseren we reizen naar
het buitenland dichtbij en ver weg. Je
betaalt bij Piranha een jaarlijkse bijdrage
en daarmee kun je bij alle verenigingsduiken 
gebruik maken het Piranha duikmateriaal. Je 
hebt zelf alleen maar een
zwembroek en handdoek nodig. Geïnteress-
eerd? Mail dan naar: dive@zpvpiranha.nl

8
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Zoals al aangegeven duiken wij niet al-
leen in het zwembad. Hoewel we natu-
urlijk verknocht zijn aan ons “small bar-
rier reef” Bornerbroek, heeft iedereen zo
af en toe toch behoefte aan wat afwis-
seling. Om dit te bewerkstelligen zijn we
afgereisd naar de Kreidensee te Hem-
moor (Duitsland). Hier een kleine sfeer-
impressie van hoe een duikweekend er
bij Piranha uit kan zien!

Nadat de pompen uitgezet zijn is deze
krijtgroeve met graafmachines en al vol-
gelopen met zeer helder water. Langs
de steile wanden kunnen complete
vrachtwagens, kranen en stortkokers be-
wonderd worden. Ook hele bossen zijn
het water niet ontsnapt en op 40 meter
diepte kun je hier prachtig overheen zw-
even. Daarnaast zijn nog een hoop ob-
jecten afgezonken, zoals een grote plas-
tic haai, een vliegtuigje en een zeiljacht.

Het water was met 4 graden op diepte
wel een beetje koud, maar dit heeft
zelfs de Piranha’s zonder droogpak niet
tegengehouden! Gelukkig was het op
de kant prachtig weer en kon er genoten
worden van goed gezelschap, bier en
een uitgebreide barbecue. Eigenlijk was
dat op zich natuurlijk al genoeg reden
voor een uitstapje naar onze oosterbu-
ren, maar samen met de mooie duiken
was het helemaal een zeer geslaagd
weekend!

Hemmoor Duik
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De Reddingsbrigade. Als je dit leest zul
je hoogstwaarschijnlijk direct aan een
lifeguard op het strand denken en dat is
ook zeker één van de dingen waar een
deel van onze leden te vinden zijn in de
zomer! Op Texel en Den Helder bewaken 
zij (een deel) van de zomer om alle
strandbezoekers een veilige stranddag
te bezorgen. Helaas kan het niet ieder
moment zomer zijn en heeft Enschede
nou ook niet bepaald een strand om de
hoek. Gelukkig zijn er gedurende het
jaar genoeg activiteiten waar onze hulp
gebruikt kan worden en waar wij dan
ook met plezier bewaken.

Sinds vier jaar hebben wij als Reddings-
brigade Enschede een boot tot onze
beschikking waardoor de bewakingen
niet alleen op de kant plaatsvinden maar
ook steeds meer in het water. Een goed
voorbeeld hiervan is de intocht van Sin-
terklaas in de haven van Enschede. Maar
ook bewakingen op de kant zijn voor
ons niet onbekend terrein, zo helpen wij
mee met de Tartaros Campus Challenge.
Waar een dappere groep studenten zich
door obstakels heen worstelt om de
challenge te voltooien.

Naast evenementen in Enschede, helpen
wij ook mee bij grotere evenementen
met Reddingsbrigades uit de buurt. Zo
zijn wij al enkele jaren te vinden bij het
festival Freshtival waar wij samen met
Reddingsbrigade Wierden de toezicht

houden. Een andere groot evenement
waar een deel van onze leden ieder jaar
heen gaat om te bewaken is naar het
bevrijdingsfestival in Zwolle.
Nu zijn er natuurlijk nog veel meer be-
wakingen waar we aan meehelpen
maar dit is een kleine greep van waar
wij worden ingezet. Naast dat de bewak-
ingen nodig zijn om ervoor te zorgen
dat alles goed verloopt, is het vooral ook
heel gezellig en leerzaam om de theorie
in praktijk te brengen!

Naast bewakingen trainen wij één keer
per week 1,5 uur om onze kennis op
peil te houden. Je hoeft geen ervaring
te hebben om bij ons mee te trainen, dit
leer je te zijner tijd allemaal vanzelf! Ook
is het niet verplicht om een opleiding te
volgen of mee te helpen bij de bewak-
ingen. Dat je met ons mee traint & bor-
relt is al voldoende!

De trainingen zijn verdeeld in een oplei-
dings gedeelte van 45 minuten gevolgd
door een wedstrijd/conditie gedeelte
van 45 minuten. Tijdens het opleidings
gedeelte focussen wij ons op het aan-
leren van de verschillende technieken
die gebruikt worden tijdens het redden
van mensen die ter water zijn geraakt.
Zo leer je bijvoorbeeld hoe je iemand uit
het water kan halen zonder dat jij zelf het
water in hoeft. Tijdens deze 45 minuten
is er de mogelijkheid om een opleiding 
te volgen tot bijvoorbeeld Lifesaver,

Rescue
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maar je kan ook gewoon mee zwemmen
zonder een opleiding te volgen als je bi-
jvoorbeeld alleen geïnteresseerd bent in
wat wij doen!

Tijdens het wedstrijd/conditie gedeelte
proberen wij onze conditie op peil te
houden door gewoon lekker te zwem-
men maar wel met het beoefenen van
rescue gerelateerde wedstrijd element-
en. Namens Reddingsbrigade Nederland
worden er namelijk wedstrijden geor-
ganiseerd waarin je bijvoorbeeld zo snel
mogelijk een pop moet vervoeren met
meerdere personen of andere wedstri-
jdelementen. Soms doet een deel van
onze leden (eventueel in combinatie
met overige leden van Piranha) mee aan
deze wedstrijden!

Als laatste zijn wij natuurlijk niet alleen
bezig met bewakingen, wedstrijden en
trainen. Doordat wij een relatief kleine
tak zijn binnen Piranha zijn wij een hech-
te groep en na iedere training borrelen
wij steevast na in het sportcentrum of
eten wij samen als we in het buitenbad
trainen. Ook wordt er regelmatig een
borrel of spelletjesavond georganiseerd
zodat wij elkaar niet alleen zien tijdens
onze trainingen maar ook daarbuiten.
Geïnteresseerd? mail naar 
rescue@zpvpiranha.nl



Houd jij ook zo van knuffelen met je te-
genstander? “Relaxed” baantjes zwem-
men en spelen met een bal? Als je wa-
terpolo komt spelen bij Piranha kan het
allemaal! Of je nou sinds de brugklas niet
meer in een zwembad bent geweest, of
juist iedere week in nog met een bal in
het water ligt, bij waterpolo kan je altijd
meedoen, zolang je maar je zwemdiplo-
ma’s hebt.

Eerst maar even snel de teams voorstel-
len. Heren 1 (de Elite) is ons prestatie
team. Dat beweren ze tenminste, maar
presteren blijkt moeilijk. Afgelopen
seizoen draaiden ze redelijk mee in de
top van de regio, dus hopelijk zijn ze
daar dit jaar weer te vinden. Heren 2
(de godenzonen) noemen zichzelf het
bierteam. In tegenstelling tot Heren 1
maken ze hun titel wel waar. In het water
zijn ze daarentegen minder waard, maar
dat maakt ze er niet minder gezellig
op. Aangezien ze spelen op het laagste

niveau in de regio kan je met weinig er-
varing al mee doen met ze. Dan is er ook
nog het Dames team (de G.U.P.P.I.E.S.).
Net als Heren 2 spelen ze ook op instap-
niveau, maar ze hebben met hun gezel-
ligheid al menig talent over weten te ha-
len met ze mee te doen. Mocht je het te
spannend vinden om direct wedstrijden
te gaan spelen, of nog heimwee hebben
naar thuis en bij je oude vereniging bli-
jven spelen, dan kan je ook alleen met
ons mee trainen. Houdt er wel rekening
mee dat we je snel overhalen om voor
ons te komen spelen ;)

Met onze fanatieke trainer Mathijs aan
de kant zijn de trainingen altijd een
feestje. Na de training blijven er altijd
genoeg mensen hangen om nog gezel-
lig mee te zijn, dus het feestje gaat ge-
woon door. Daarnaast zijn er altijd wel
poloërs aanwezig op activiteiten, dus je
komt ons genoeg tegen bij Piranha. Ied-
er jaar zijn er een aantal Super Saterday’s

Waterpolo
1

12
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of Sunday’s, waarop alle Piranha teams
thuis spelen. Dan nodigen we zoveel 
mogelijk mensen aan om te komen sup-
porten.

Naast trainingen en wedstrijden vinden
we het ook gezellig om toernooien te
bezoeken. Normaal doen we er twee of
drie in een jaar met iedereen die mee
wilt. Zo gaan we ieder jaar naar het
Moby Dick toernooi, het grootste water-
polo toernooi van Nederland! Met de
vele wedstrijden, grote feesten en een
altijd leuke groep moet je de toernooien
zeker niet over slaan! Direct na de Kick-In
organiseren we ook ieder jaar ons eigen
toernooi, waardoor je kan profiteren van
alle voordelen van de toernooien, maar
wel in je eigen bed kan slapen.

Mocht je nog twijfelen, kan je vaak een
proeftraining mee doen. Laat dit wel
even van te voren weten. Nieuwe leden
zijn altijd welkom, zelfs al zou je af en toe
van de bodem geplukt moeten worden.
Geïnteresseerd? mail naar
polocie@zpvpiranha.nl
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Eigenlijk is er maar één prioriteit als je
in water belandt: zwemmen. Het is de
prachtige sport waarbij het hele lichaam
wordt getraind en je de controle over het
water hebt. Of je nu een ervaren wedstri-
jdzwemmer bent, of voor het laatst een
zwembad hebt aangeraakt tijdens je
zwemdiploma-uitreiking, bij zwemmen
ben je altijd welkom!
De zwemtak van Piranha bestaat uit een
gezellige groep semi-fanatieke waterrat-
ten. Elke training gaat gepaard met
de nodige theekransjes. Geen zorgen,
er wordt ook serieus getraind. Gezellig-
heid is echter ook belangrijk. Aangezien
zwemmen een individuele sport is, moet
de gezelligheid uit de sporters komen.
Gelukkig is er aan gezelligheid echt geen
gebrek.
Er zijn drie zwemgroepen: zwemmen
1, 2 en 3. De echt snelle zwemmers, de
toekomstige Michael Phelps onder ons,
trainen keihard mee met zwemmen 1.

Onze lieve trainer Mathijs zorgt ervoor
dat deze groep flink doorzwemt. Zwem-
men 2 is de perfecte middenmoot, waar
hard trainen en socializen met elkaar
wordt gecombineerd. Bij zwemmen 3
draait het om de techniek en het beter
leren zwemmen. Nee, het is geen zwem-
les, je gaat echt trainen!
Mocht je geen genoeg kunnen krijgen
van het zwemmen, kun je altijd meedoen
aan de NSZK’s. Dit zijn de Nederlandse
Studenten Zwem Kampioenschappen.
Vier keer per jaar gaat een groepje Pira-
nha’s, bestaande uit zowel zwemmers
als andere fanatieke vissen, naar ver-
schillende steden in Nederland om daar
de eer van Piranha hoog te houden bij
de zwemwedstrijden. Als wedstrijden
zwemmen niet jouw grootste hobby is,
ben je uiteraard nog steeds van harte
welkom om mee te komen, aangezien
er naderhand flink gefeest wordt in de
meest gekke outfits. NSZK’s wil je zeker

14
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niet missen.
Mocht je nog steeds niet overtuigd zijn,
helpt het wellicht om te weten dat we 
na de training vaak samen een biertje 
drinken. Iets anders mag natuurlijk ook., 
geen oordelen.
Zelfs als een klassiek pilsje niet voldoet,
ben je van harte welkom bij verschil-
lende zwemmersborrels. Zwemmers zijn
namelijk niet alleen goed in snel door
water bewegen, maar ook in snel in
drankjes consumeren. Een van onze all-
time favourites is de mario beerkart bor-
rel. Het is de perfecte combinaties tussen
bananen gooien tijdens het mariokarten
en het nuttigen van gulden rakkers. Elk
niveau is welkom.
Mocht je na al deze prachtige anekdotes
nog steeds niet overtuigd zijn, nodigen
we je van harte uit om een keer een kijkje 
te komen nemen, de vereniging heet
misschien Z.P.V. Piranha, maar we bijten
niet!
Na de zomer kunnen we hopelijk weer
als vanouds trainen met alle gezelligheid
van dien. Je bent welkom om een keer
te komen kijken! Een proeftraining is zo
geregeld, stuur gewoon een mailtje naar
zwemcie@zpv-piranha.nl
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Het buitenbad, een interessant punt om 
altijd even bij stil te staan. Zo veel goeie 
en leuke dingen die daar plaatsvinden, 
de kick-in pool party, het nationale wa-
terpolotoernooi en natuurlijk de vele 
lekkere biertjes die geserveerd worden 
door je mede verenigingsleden. Maar 
we mogen niet vergeten welke sacrifices 
eraan vooraf zijn gegaan. Te beginnen 
met het schoonmaken ervan. Een trou-
we groep fanatiekelingen gaat er vol 
goede moed tegenaan en komt van alles 
tegen: 20 kikkers, badderende eenden 
en heel veel zooi. Daarnaast wordt de 
kiosk in gereedheid gebracht om ieder-
een te kunnen voorzien van lekkere ver-
snaperingen voor, na of zelfs tijdens de 
trainingen. De weizen is sinds dit jaar 
de nieuwe favoriet, en gaat er zelfs snel-
ler doorheen dan het normale bier. Ze-
ker sinds onze enige echte Weizen tap is 
geïnstalleerd.

Nou goed, het zwembad is klaar en het 
bier staat koud, we kunnen er weer tege-
naan. Maarrrr, er is nog een klein ding-

etje, het water wordt verwarmd door 
zwarte buizen op het dak van de opslag. 
Voordat die paar buizen het hele zwem-
bad op een aangename temperatuur 
heeft gebracht, zijn we helaas een aantal 
weken verder. 

Maar goed, dat mag de pret niet druk-
ken, vol gas gaan alle teams lekker 
trainen. En met de training zelf heeft het 
zwembad veel meer voordelen. Het is 
twee keer zo groot, baantjes zwemmen 
kan over langere stukken. Er is een hele 
leuke duikplank, die te pas en te onpas, 
vaak wordt getest. De frisse lucht na een 
lange dag studeren doet iedereen goed. 
De wedstrijden van waterpolo als wel de 
zwemmers zijn weer in de volle lengte 
te beoefenen. Na het douchen kunnen 
we lekker bijkletsen terwijl het zonnetje 
op de koppies schijnt, de Piranha zon-
nebrillen weer van zolder zijn gehaald 
en we samen aan de oranje geschilderde 
picknicktafels genieten van een heerlijke 
Weizen. Kortom, wij hebben weer zin in 
die mooie zomer!
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EVC
Als je evenementen zegt, dan zeg je 
EVC. Dù EVC organiseert alle leuke even-
ementen naast onze wedstrijden en 
trainingen. Zo organiseren we jaarlijks 
onze traditionele poetsborrel (voor alle 
nieuwe leden) en het verenigingsweek-
end. Naast deze activiteiten worden er 
gezellige BBQ’s, borrelavonden of an-
dere leuke uitjes georganiseerd. De EVC 
organiseert evenementen voor alle tak-
ken van de vereniging, dus je leert de 
vereniging meteen goed kennen!

Batacie
Natuurlijk doet ook Piranha mee met de 
jaarlijkse Batavierenrace. De Batavier-
enrace is de grootste estafetteloop van 
de wereld, waarbij deelnemers jaarlijks 
van Nijmegen naar Enschede lopen. De 
Batacie zorgt ervoor dat voor Piranha 
alles rondom deze wedstrijd geregeld 

wordt. Zo regel je natuurlijk deelnem-
ers, vervoer en een gezellig BBQ achteraf 
hoort er natuurlijk ook bij. Natuurlijk vier 
je daarna samen je verrichte werk op het 
Batavierenfeest!

Galacie
Wat is dat een galacie? Is het een dys-
lectische spelling voor de melkweg? Is 
het een spannende film Matt Damon in 
de ruimte? Is het een nieuwe telefoon 
van Samsung? Nee dat is het niet! Het is 
de leukste commissie van ZPV Piranha, 
want een geweldig gala kan natuurlijk 
niet missen binnen de vereniging! Eens 
in de anderhalf jaar organiseren we dit 
binnen Piranha. De Galacie bedenkt het 
thema, regelt de fotograaf en natuurlijk 
kan een goede DJ ook niet ontbreken. 
Op de avond zelf worden de beste out-
fits uit de kast getrokken en mag ieder-
een zijn danskunsten laten zien.
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Introductie van de Trainers
Hey, ik ben Daan in den Berken,

Als je bij Piranha gaat duiken is de kans 
klein dat je me niet tegen komt. En mijn 
favoriete slag is, ehm, wie hou ik voor de 
gek: als kind kreeg ik mijn a diploma de 
eerste keer niet omdat ik te veel als een 
kikker zwom, aldus de zwemjuf, als duik-
er maakt dat niet uit en leer ik je de frog-
kick wel aan :P Naast het duikvirus (too 
soon?), ben ik ook gek op klimmen en 
koken. Bij Piranha begonnen met mijn 
OW-brevet, heb ik alle kaartjes (gotta 
catch em al?) wel verzameld en ben ik nu 
een van de duikinstructeurs die de cur-
sussen binnen Piranha verzorgen, van 

OW tot Divemaster. Tijdens de duik-da-
gen en -weekenden gaan we lekker 
duiken (we doen het niet voor de kaart-
jes toch?) en mijn favoriete duiklocatie is 
dan toch echt te vinden in Zeeland, waar 
we geregeld weekenden naar toe gaan.

Duiken bij Piranha is de perfecte hobby 
voor tijdens je studie, met het materiaal 
van Piranha kan je duiken voor een echte 
studenten-prijs en naast de ow-cursus 
en vervolgcursussen, vinden de meeste 
activiteiten (de duiken) in het weekend 
plaats.

Tot ziens onderwater!D
ui

ke
n

Hoi! Mijn naam is Danny en ik ben de 
opleider van de Reddingsbrigade tak 
bij Piranha. Oorspronkelijk kom ik uit 
Den Helder waar ik een kleine 7 jaar als 
strandwacht en iets meer dan 10 jaar als 
lid actief was. Ik ben voor mijn studie In-
formatica verhuisd naar Enschede. Hier 
heb ik mijn Reddingsbrigade instruc-
teurs certificaat behaald. Inmiddels ben 
ik al een burger maar ik heb wat moeite 
om de gezelligheid van een studentens-
portvereniging los te laten.

Samen met de Rescue Commissie zorg 
ik dat er opleidingen gegeven worden 
op gebied van het zwembad maar 

ook open water. We hebben sinds een 
paar jaar ook een eigen reddingsboot 
waarvoor we ook opleidingen kunnen 
verzorgen. Als je vragen over opleidin-
gen hebt dan beantwoord ik die graag. 
Tot bij de eerste training!

Groetjes, 
Danny Verpoort

Rescue

Hoi, mijn naam is Margriet Simmerling,
Je ziet me vaak op de maandagavond 
bij de groep “wedstrijdzwemmen 3”. Bij 
KNZB heb ik de opleiding Wedstrijd-
zwemTrainer/Coach niveau 3 afgerond. 
Daarnaast ben ik ook KNZB wedstrijd 
official. 

Tijdens de zwemtraining volg je onze 
planmatige trainingsaanpak: een al-
gemene opbouw in combinatie met 
individuele doorstromingsmogelijk-
heden naar een verbreding van jouw 
zwemtechnieken.
Elke training heeft 4 standaard compo-
nenten: inzwemmen, techniekoefenin-

gen, verbetering van conditie/uithoud-
ingsvermogen en uitzwemmen.  Dat is 
leuk, want zodoende krijg je ongemerkt 
op alle fronten verbetering: betere con-
ditie, betere techniek in alle zwemsla-
gen, bij de keerpunten, het starten en de 
onderwaterfases. 

Het schema is een uitgangspunt. Samen 
met jou pas ik het aan zodat het voor 
jou een effectieve training is en zodat je 
zwemmen bij Piranha goed kan combi-
neren naast je studie. 

Tot ziens in het zwembad! 

Afgelopen maand kwam er de vraag, 
Mathijs, wil jij een voorstel stukje mak-
en zodat nieuwe studenten weten wie 
daar nou aan de kant staat te schreeu-
wen. Een goede vraag natuurlijk, wie is 
die tukker die daar aanwijzingen staat te 
geven. 

Samenvattend: 32 jaar, geboren in Old-
enzaal en nu woonachtig in het mooie 
Nijverdal. Lid van Piranha sinds 2006 en 
lid van OZPC Oldenzaal vanaf 1993. 

Sinds 2017 ben ik de gelukkige om de 
hoofdtrainer te zijn van deze mooie club. 
Daarvoor heb ik al jaren de zwemtrainin-

gen gegeven op de maandag. Vanwege 
een slechte knie kan ik helaas niet meer 
op niveau mee zwemmen en water-
poloën en daardoor heb ik al snel ervoor 
gekozen om mijn kennis te delen met 
andere sporters. 

Al jaren probeer ik het talent te vinden 
van alle leden die aanwezig zijn tijdens 
mijn trainingen, en ik moet toegeven, 
talent genoeg (hier mogen Piranha’s zelf 
invullen welk talent ;-) ). Wellicht tot op 
het mooie buitenbad van de Universite-
it!

Zw
em

m
en

W
aterpolo
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Ties en Boel gaan zwemmen in het 
buitenbad, midden in de winter. Een-
maal bij het buitenbad aangekomen 
gaat Ties al op de duikplank staan terwijl 
de Boel gaat kijken. Zegt Boel: ‘Ties! Niet 
duiken, er is geen water!’ ‘Nou en,’ zegt 
Ties, ‘ik kan toch niet zwemmen!’

Esmee staat te wachten bij de bushalte 
terwijl er een agent langs komt gelopen 
en vraagt: “Dame, kan ik u misschien 
ergens mee helpen?” “Ja” zegt Esmee 
“Welke bus moet ik pakken om bij het 
buitenbad te komen?” De agent ant-
woordt: “Dan moet je bus 54 nemen” Es-
mee bedankt de agent en wacht op de 
desbetreffende bus.
Zes uur later doet de agent nog een keer 
zijn ronde en ziet tot zijn stomme ver-
bazing Esmee nog steeds staan en zegt: 
“U had toch allang weg moeten wezen?” 
Waarop Esmee antwoordt “Nou, ik heb er 
nog maar 50 zien langs rijden hoor!”

Tessa beslist op een dag paard te rijden 
ook al heeft ze daar totaal geen ervaring 
mee. Ze stapt dus op het paard, zonder 
hulp of toezicht en het paard begint 
spontaan te galopperen. Tessa zit niet 
stevig en dreigt van haar zadel te schu-
iven. Vol angst probeert ze zich aan de 
manen van het paard vast te houden 
maar dat lukt haar niet. Vervolgens 
probeert ze zich tegen te houden aan 
de nek van het paard maar ze schuift 
nog steeds tot ze zelfs bijna onder het 
paard terechtkomt! Het paard galop-
peert verder vol energie, blijkbaar on-
gevoelig voor de benarde situatie van 
ruiter. Uiteindelijk laat Tessa het paard 
los hopend op de grond te vallen maar 
haar voet blijft in de stijgbeugel zitten 
waardoor ze in een nog dramatischer 
houding terechtkomt. Haar hoofd botst 
enkele keren tegen de grond en ze staat 
op het punt flauw te vallen als, wonder 
boven wonder, de manager van de Al-
bert Heijn haar ziet en de stekker uit het 
stopcontact trekt...
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Als leden van Piranha vergelijken wij ons 
af en toe wel eens met, je raadt het vast 
al: Piranha’s. Of deze vergelijking nou tel-
kens juist is, is te betwisten. Echter zie ik 
meerdere gelijkenissen in de levenscy-
clus van een Piranha en de leden van Pi-
ranha. Daarom zal ik jullie meenemen in 
het leven van een Piranha en wat daarbij 
allemaal van te pas komt!

Tijdens de koude wintermaanden, die 
niet zo koud zijn in Zuid Amerika, spet-
teren piranha’s vrolijk in de rivier. Ze 
zwemmen in rondjes en zijn op zoek 
naar hun ideale partner. Hoe sneller en 
vaker ze zwemmen, hoe meer roder de 
buikjes worden en hoe lichter de huid. 
Als we kijken naar onszelf worden onze 
buikjes ook roder doordat onze spieren 
flink aangesterkt worden en onze huid 
bleker door al dat chloor. Als de visjes 
dan eenmaal hun ideale vorm hebben 
bereikt leggen de dames een heleboel 
eitjes. Deze eitjes worden dan bespren-
keld met wat piranhazaad. Om hier een 
vergelijking mee te trekken met ons als 
leden is een beetje vies, maar ik ontken 
nog bevestig dat wij hier niet aan doen. 
De volgende fase is wachten. Tijdens het 
wachten waken Piranha’s over elkaar en 
verliezen ze elkaar niet uit het oog. Als 
ware visjes zijn wij ook altijd zorgzaam 
voor elkaar en verliezen wij elkaar niet 
uit het oog tijdens het zwemmen of 
feesten. 

Wanneer de visjes opgroeien worden ze 
wat stouter; ze eten hier en daar andere 

diertjes, wat niet erg diervriendelijk is, 
maar wel goed voor de nutriënten. Ver-
der zwemmen ze veel en worden snel 
volwassen. De ervaringen in het leven 
zullen snel opstapelen en voor je het 
weet komt aan al het mooie een eind. 
Echter zijn piranha’s zeker levensgeni-
eters en zullen ze elk moment van het 
leven koesteren. Als studentikoze Pira-
nha is de levensverwachting natuurlijk 
wel wat hoger dan menig piranha, maar 
de meeste van ons blijven wel de leven-
sduur van een normale piranha bij onze 
school zwemmen.
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Antwoorden voor valsspelers:
Badmuts Siliconen hoofddeksel
Startblok Een verhoging aan de kant van 
het zwembad
Zwembroek Kleding voor tijdens het 
zwemmen
Doel Een plek waar je kan scoren
Opduikpop Om deze te gebruiken moet 
je hem eerst laten verdrinken
Waterpolobal Hiermee kun je een doel-
punt scoren
Badjas Kleding voor na en voor het 

zwemmen
Zwembandjes Deze zorgen ervoor dat 
je niet verdrinkt
Snorkel Buisje om mee adem te kun-
nen halen
Flippers Extensie van je voeten
Chloor dit houdt het zwembad schoon
Bidon Hier kun je allerlei vloeistoffen in 
doen
Vlinderslag Deze slag is vernoemd naar 
een dier
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Terug van weggeweest, nadat onze 
“grote” virus vriend de kick-in van twee 
jaar terug in het water heeft laten vallen, 
mochten we afgelopen kick-in eindelijk 
weer losgaan. Wij van Piranha waren hier 
natuurlijk ook weer van de partij, met 
de grootste, beste en enige poolparty 
van de Kick-in. 27 augustus 2021 was 
het eindelijk zover, het zwembad was 
gevuld, de muziek stond op standje 11, 
alle drank was ingekocht en er stond 
een mega rij op de U-track, oftwel alle 
ingrediënten voor een goed feestje. En 
wat was het een goed feestje, er werd 
meegeblerd met elk hitje die de DJ kon 
bedenken en dorst was er zeker niet. 
Maar wat wil je anders als je duizenden 
liters water tot je beschikking hebt. He-
laas kwam dit onvergetelijke feestje ook 
weer tot zijn einde, het werd toch tijd om 

aan te zien wat de schade aan ons oh zo 
geliefde buitenbad was. Het water was 
toch wat geler dan het voorheen was en 
het gras was plotseling veranderd in een 
modderpoel, maar alles heeft een prijs 
en deze willen wij dolgraag betalen.
Naast epische poolparties geven, doen 
wij ook nog aan wat meer sportieve din-
gen in en rondom het water. Tijdens de 
sportdag kon je proeven van een van de 
sporten die Piranha aanbiedt, of natu-
urlijk allemaal voor de echte liefhebber. 
Maar het was ook vooral lekker om even 
een plons te nemen in het toen nog 
schone buitenbad.
Nu hopen wij dat dit jaar nog epischer 
wordt dan vorig jaar, en dat wij het Pi-
ranha in zijn volle glorie kunnen laten 
zien, met velel trainingen, wedstrijden, 
chillavonden en mooie feestjes.
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Ben je na al dit lezen enthousiast geworden over Piranha? Dat snappen we! Nu spookt 
natuurlijk de brandende vraag door je hoofd, hoe word ik lid van deze prachtige ve-
reniging? Dat is eigenlijk kinderlijk eenvoudig. Hieronder in het kort de stappen die 
je moet nemen om een trots lid van Piranha te worden!

Hoe word je lid (voor UT studenten)?
• Bestel een Unioncard op https://sportsandculture.utwente.nl/. Deze is na het 

inloggen met je studentengegevens te vinden bij “shop”.
• Ga naar https://www.zpv-piranha.nl/lid-worden/ en download het inschrijf-

formulier of vraag ernaar bij een bestuurder.
• Vul het formulier in en lever deze in bij het bestuur tijdens een training of in het 

postvakje in het sportcentrum. 
• Nadat je bent toegevoegd door het bestuur, hoef je alleen nog maar de ve-

renigingsheffing te betalen via https://sportsandculture.utwente.nl/. Maar 
hier krijg je na je inschrijving meer informatie over. 

Wat kost het allemaal (voor UT studenten)?
• Unioncard: €50,- per jaar (na 1 oktober €60,-)
• Verenigingsheffing: €28,50 per jaar
• Contributie: €55,- per jaar

Extra heffingen per tak: 
• Rescue bijdrage: ongeveer €10,- per jaar
• Duikbijdrage: €40,- per jaar
• OW-cursus: €255,- (Kosten voor de duikcursus)
• Competitie bijdrage waterpolo: €25,- per jaar 
• Start kaart Zwemmen/Waterpolo: ongeveer €35,- per jaar 

Voor Saxion studenten geldt een andere aanmeldprocedure. De contributie en 
extra heffingen zijn gelijk voor Saxion studenten. En het lid worden bij Piranha 
gaat via dezelfde manier. Hoe duur een Unioncard is voor Saxion studenten is op 
moment van schrijven nog niet bekend. De unioncard en verenigingsheffing kun je 
beide aanschaffen bij de balie van het Sportcentrum. Houd er rekening mee dat de 
voordelen van een Unioncard niet gelden voor Saxion studenten. 

Twijfel je over lid worden? Kom dan naar onze introtrainingen of train vrijblijvend 
een keertje mee bij één of meerdere van onze trainingen. Je mag 3 trainingen 
meetrainen voordat je besluit lid te worden! 

Bij vragen over lid worden of over het meetrainen, stuur een mailtje naar info@
zpvpiranha.nl of naar de takspecifieke mailadressen beschreven in de voorstel-
stukjes!
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