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Bestuur 

Het Dagelijks Bestuur bestaat uit de algemeen voorzitter, algemeen secretaris en algemeen 

penningmeester. Het Algemeen Bestuur bestaat uit het Dagelijks Bestuur aangevuld met 

vertegenwoordigers van elke afdeling (Triathlon, Waterpolo en Zwemmen). In het jaar 2018 is het 

Dagelijks Bestuur 5 keer bijeen geweest en het Algemeen Bestuur heeft 8 keer vergaderd. De 

jaarlijkse Algemene Ledenvergadering is gehouden op 6 maart 2018 in ’t Sprenkeltje bij de 

Sprenkelaar. 

De naam Aquapoldro bestond op 28 april 2018 alweer 25 jaar. Na een fusie in 1993 tussen AZC en 

Zevenhuizen is de vereniging onder deze naam verder gegaan. Het bestuur is al bezig met 

voorbereidingen voor het jaar 2021 als we 100 jaar bestaan. 

Dagelijks Bestuur 

We zijn in 2018 gestart om als Dagelijks Bestuur apart bij 

elkaar te komen naast het Algemeen Bestuur. We 

bereiden beleid voor en bespreken zaken die we in het 

Algemeen Bestuur aan de orde willen stellen. De opzet is 

om zoveel mogelijk door de afdelingen zelf te laten 

regelen. De notulen van deze vergaderingen zijn niet 

openbaar en alleen beschikbaar voor het Dagelijks 

Bestuur omdat hierin ook privacygevoelige informatie 

staat. 

Enkele onderwerpen in 2018 waren de invoering van de AVG (Algemene Verordening 

Gegevensbescherming) in mei 2018; fysieke (EHBO – Arbo) en sociale veiligheid (code blauw van de 

KNZB); website; interne en externe samenwerking; voortgang financiën. Verder dient de vergadering 

ook om praktische zaken te bespreken die op korte of lange termijn om een oplossing vragen. 

Algemeen Bestuur 

In deze vergaderingen stellen we beleid vast voor korte 

en lange termijn, werken we dit uit en bewaken we dat 

het in de afdelingen wordt uitgevoerd. De afdelingen 

geven een overzicht van hun activiteiten en plannen, dit 

mede om de interne communicatie en samenwerking te 

bevorderen. De notulen van deze vergadering kunnen op 

aanvraag beschikbaar worden gesteld. 

Enkele zaken die aan de orde zijn geweest is de 

samenwerking met de zwembaden (Sprenkelaar, 

Malkander, Boschbad) en andere externe 

samenwerkingen. Zo is de actie eind 2017 voor Serious 

Request geëvalueerd en is besloten dit samen met De Sprenkelaar een terugkerend evenement te 

laten worden. In december 2018 heeft de 100x100 estafette meer dan € 2200 opgebracht voor KiKa. 
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We hebben in het najaar van 2018 meegedaan met de AH Sportactie waar klanten van Albert Heijn 

voor gratis sportlessen of clinics konden sparen. Dit heeft minder opgeleverd dan in 2017. Door 

capaciteit tekort (vrijwilligers) bij Zwemmen, heeft een gepland evenement voor ledenwerving geen 

doorgang kunnen vinden. Het valt ons op dat Aquapoldro niet een grote naamsbekendheid heeft in 

Apeldoorn en daar willen we wat aan gaan doen. 

Binnen de afdelingen is ‘jeugd’ een terugkerend thema. Dit varieert van een actieve Waterpolo 

jeugdcommissie die leuke activiteiten organiseert zoals een polojeugdkamp en twee keer per jaar 

een ontbijt voor de jeugd en de ouders, vanuit Zwemmen een miniorenuitje voor onze jongste 

zwemmers, een Pinksterkamp en sinterklaasviering tot de intentie voor het opzetten van een 

jeugdafdeling voor Triathlon. 

Uiteraard worden ook de financiële cijfers besproken en elk kwartaal gerelateerd aan de vastgestelde 

begroting. Hiermee bewaakt het bestuur dat we een financieel gezonde vereniging blijven. 

De afdeling Zwemmen is in 2018 in nog zwaarder weer terecht gekomen. Door het vertrek van een 

aantal (top)zwemmers en trainers zijn de sportieve prestaties achter gebleven, maar zijn ook de 

financiën onder druk komen te staan. Tel daar bij op dat er geen echt bestuur meer is en het mag 

duidelijk zijn dat het Dagelijks Bestuur samen met het Algemeen Bestuur haar onverdeelde aandacht 

hiervoor heeft. De Algemeen Voorzitter is samen met vrijwilligers vanuit Zwemmen bezig om de 

afdeling weer gezond op te bouwen. Inmiddels is er 1 commissielid bij gekomen. Dit is een proces 

waar we vooralsnog een tweetal jaren voor hebben uitgetrokken. We hebben besloten om het aantal 

trainingsuren te handhaven om de sportieve prestaties niet onder druk te laten komen. De eerste 

resultaten zijn al zichtbaar. Er ligt enerzijds focus op het werven van nieuwe leden waarbij het 

onderdeel Opleidingen een belangrijke functie krijgt en anderzijds op het vergroten van de kennis en 

vaardigheden van de trainers. Bij Opleidingen zijn we bezig om de invulling van de woensdag- en 

donderdag training meer op elkaar te laten aansluiten en serieus zwemmen en kennismaken met 

andere sportaspecten op beide momenten aan te bieden. 

We koesteren onze vrijwilligers. Helaas is het ons in 2018 niet gelukt om hen extra te bedanken met 

een vrijwilligersavond omdat wij even de focus elders moesten leggen. Maar, in 2019 maken we dat 

goed met een vrijwilligersavond in ons eigen Sprenkeltje op 5 april. 

De plannen voor een nieuw zwembad in Apeldoorn Noord zijn ons bekend en we worden hier ook bij 

betrokken via onder andere de Sportraad, het is belangrijk dat we mee kunnen praten en onze 

wensen op tafel kunnen leggen. We worden op de hoogte gehouden door de gemeente en zij 

waarderen onze input. Bovenaan staat dat het zwemwater voor ons betaalbaar moet blijven. 

Thema 2018 en 2019 

Het thema voor 2018 was: De Jeugd heeft de toekomst. Daar hebben we met zijn allen in de 

vereniging goed ons best voor gedaan met resultaat. 

In 2018 zien we dat er een tekort aan menskracht is of dreigt te ontstaan om alles te kunnen 

aanpakken. Het thema voor 2019 is daarom: 

Vele handen maken licht werk. 
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Financiën 

Het jaar 2018 is met een positief resultaat afgesloten, sommige ideeën zijn door tijdgebrek blijven 

liggen en hiervoor hebben wij dus geen extra uitgaven voor hoeven doen. En door op andere posten 

kritisch te blijven heeft iedere afdeling het jaar positief afgesloten. Voor komend jaar hopen wij ons 

in te kunnen zetten voor een groei van de leden, zodat de stijging van de kosten van het badwater 

niet gelijk een negatief resultaat gaan veroorzaken. Het belangrijkste motief om te sporten blijft 

plezier, en dit willen wij als vereniging alle leden bieden voor een betaalbare prijs, wat gezien de 

badhuur in de gemeente Apeldoorn erg lastig is. 

Uit een onderzoek over meerdere landen uit Europa kwam het volgende naar voren: 

Motieven van Nederlanders om te sporten en bewegen zijn met name plezier (65%), verbeteren van 
fitheid (64%), verbeteren van gezondheid (63%) en ontspanning (63%).  Belemmeringen van 
Nederlanders om meer te sporten zijn met name geen tijd hebben (38%), geen motivatie hebben 
(23%), al genoeg aan het sporten zijn (21%) en een handicap/ziekte hebben (14%).  

Ik denk dat wij als vereniging bij alle afdelingen wel ruimte hebben 
om aan een van deze motieven te voldoen en ook enkele 
belemmeringen kunnen wegnemen. De vereniging zijn de leden en 
wij zijn er voor de leden, maakt niet uit met welke motivatie zij bij 
ons sporten. 

Het financieel verslag 2018 en de begroting 2019 zijn voor leden 

van Aquapoldro op te vragen bij de secretaris (mail naar 

secretaris@aquapoldro.nl). 

Ester Buiting – Penningmeester Aquapoldro 
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Triathlon 

Inleiding 

Triathlon blijft groeien, Aquapoldro Triathlon blijft meegroeien. De afdeling blikt wederom terug op 
een geslaagd jaar. In willekeurige volgorde komen in de volgende paragrafen de belangrijkste punten 
aan bod. 
 

Leden(-groei), vrijwilligers en trainers 

Vorig jaar hadden we een ledental van 135 leden als 
stip op de horizon, inmiddels is dat aantal bereikt, 
ondanks het feit dat er ook enkele opzeggingen zijn 
geweest. Een kleine steekproef onder de opzeggers 
leerde ons dat opzeggingen doorgaans ingegeven 
zijn door veranderende persoonlijke 
omstandigheden (werk, verhuizing) of dermate 
hoge sportieve doelen dat we daar (nog) niet de 
faciliteiten voor kunnen bieden. De triathlon-
afdeling blijft ernaar streven om iedereen op een 

verantwoorde en gezellige manier de persoonlijke ambities waar te laten maken. Veel, eigenlijk bijna 
alle, leden zetten zich naast de trainingen en wedstrijden in als vrijwilliger voor één of meerdere 
afdelingsactiviteiten. Daarmee kunnen we elk jaar opnieuw onder andere een trainingsweekend, een 
clubkampioenschap en een wintercompetitie organiseren. Er is inmiddels wederom een TTN3 trainer 
geslaagd en weer een trainer in opleiding. Daarmee zullen we op korte termijn gaan beschikken over 
maar liefst zeven volledig opgeleide TTN3-trainers. In de tweede helft van 2018 is er weer een trainer 
begonnen aan de TTN3-opleiding. Bij de NTB wordt Aquapoldro inmiddels gezien als één van de 
grotere Gelderse verenigingen waarmee veel overleg wordt gevoerd over nieuwe ontwikkelingen, 
momenteel met name op het gebied van jeugd. 
 

Herkenbaarheid  

Met de overname van Sanders Puzzelboeken door Keessing media gaat er een einde komen aan een 
langlopende sponsorrelatie. Na het bekend worden van de overname is er een sponsorcommissie en 
een kledingcommissie gevormd om voor de lange termijn het merk “Aquapoldro Triathlon” op een 
goed zichtbare manier “te vermarkten”. In 2019 staan de leden nog in Sanders-tenue aan de start, 
voor 2020 wordt gestreefd naar een nieuwe hoofdsponsor en een nieuwe “huisstijl”, die 
waarschijnlijk niet meer volledig door de sponsor wordt gedicteerd, maar waarop wel voldoende 
ruimte is voor sponsoruitingen. Het lichtblauw zal ook komend jaar dus herkenbaar aanwezig zijn bij 
diverse wedstrijden en evenementen. De Midwintermarathon was alvast een goed begin. 
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Teamcompetities  

In 2018 was Aquapoldro triathlon met 2 dames- en 4 herenteams vertegenwoordigd in de 
teamcompetitie triathlon, verspreid over 1e, 2e en 4e divisie. Enigszins onverwacht heeft Dames 1 
een fantastische prestatie geleverd door promotie naar de eredivisie af te dwingen. Een nieuwe 
ervaring voor de teamleden en een nieuwe fase voor de afdeling. We gaan zien wat 2019 gaat 
brengen. Ondanks grote inspanningen heeft Heren 1 zich helaas niet kunnen handhaven in de 1e 
divisie, waardoor we in 2019 met drie herenteams van start gaan in de competitie. Dit wordt 
gecompenseerd door een derde damesteam, waardoor er in totaal toch weer zes teams te 
bewonderen zijn. Een nieuw gevormde technische commissie gaat het afdelingsbestuur en de 
teamcaptains adviseren over de teamsamenstelling, wedstrijdindeling en trainingsoptimalisatie.  

Jeugd  

De jeugdstructuur heeft verder vorm gekregen in 2018. Enkele jeugdleden draaien al volop mee met 
trainingen en wedstrijden en een aantal trainers heeft de module “jeugd” gedaan bij de 
trainerscursus. Bij de NTB staat Aquapoldro Triathlon aangemerkt als één van de vier of vijf Gelderse 
verenigingen waar jeugd “op triathlon” kan. Speciaal gericht op de jeugd is de NTB een 
samenwerking gestart met Decathlon, we hopen daar in 2019 ook op lokaal niveau bij aan te kunnen 

sluiten. 

Vooruitblik  

De afdeling triathlon verwacht ook in 2019 gestaag door te 

groeien. Belangrijkste aandachtspunten zijn, net als vorig 

jaar, het verder uitbouwen van de trainersbasis, het vaster 

vormgeven van de jeugdafdeling, het verstevigen van de 

aanwezigheid in de teamcompetitie en de zoektocht naar 

extra zwemwater. Daarbij komt de zoektocht naar (een) 

nieuwe sponsor(s) en de realisatie van een nieuw 

kledingpakket. Daarnaast en bovenal blijven we een 

gezellige afdeling met plaats voor atleten van elk ervarings- 

en prestatieniveau.  
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Waterpolo 

Waterpolocommissie 

Dit jaar zijn we er in geslaagd om op vele fronten ons fundament te verstevigen. 

 Aandacht voor de ontwikkeling van de jeugd; 
 Aandacht voor werving scheidsrechters; 
 We willen iedereen binnen onze afdeling graag betrekken bij al het verenigingswerk. 

Vele handen maken licht werk, en is ook gezelliger; 
 We zijn er in geslaagd om binnen ons budget te blijven. 

 
Wel spreken we onze zorg uit voor de continuering ervan. De polocommissie is zeer 

benieuwd hoe dit zich gaat ontwikkelen. 

Dames Aquapoldro 

Na inzet van velen is het gelukt om in 2018 drie dames teams te behouden. Hier zijn we 

uiteraard erg blij mee! 

De lijn die we bij de dames hebben ingezet is dat de jeugd de toekomst heeft. We hebben 

daarom geïnvesteerd in het meenemen van jeugdspeelsters naar de wedstrijden. Op deze 

manier kunnen jeugdspeelsters zich ontwikkelen en hebben ze de tijd om door te stromen 

naar de dames teams. Dit nieuwe seizoen hebben we een groot aantal jeugdleden bij de 

dames verwelkomd. Hun ontwikkeling gaat als een speer dus we zijn benieuwd waar zij 

allemaal terecht zullen komen! 

Alle damesteams hebben zich gehandhaafd in het afgelopen seizoen. Het nieuwe seizoen 

met nieuwe teams brengt ook uitdagingen met zich mee. Al met al mogen we niet 

ontevreden zijn over de prestaties van de dames: Dames 1 

draait mee in de top 4, Dames 2 staat stabiel in het midden, 

Dames 3 moet een tandje bijzetten om van de laatste 

positie af te komen (maar daar hebben wij alle vertrouwen 

in). 

Speciale dank van de dames gaat uit aan de vele vrijwilligers 

die de grote dames groep coacht, traint en begeleid. Mede 

door de bereidwilligheid van vele vrijwilligers kijken wij 

terug op een mooi 2018. 

Heren Aquapoldro 

De he(e)ren van Aquapoldro laten in de verschillende teams 

een prima spel waterpolo zien. De één met een iets beter 
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resultaat dan de ander, maar het maakt voor de teamgeest gelukkig niets uit. De jeugd 

ontplooit zich optimaal en is in staat om vanuit de jeugdteams menig herenteam te 

versterken. 

Jeugd Aquapoldro  

In 2018 hebben rond de 75 jeugdleden getraind en wedstrijden gespeeld onder leiding van 

35 vrijwilligers, trainers, coaches, teambegeleiders etc. Hiermee zijn we gelijk gebleven ten 

opzichte van 2017. 

Het seizoen 2017/2018 is door de 6 competitie spelende teams goed afgesloten, waarbij 2 

teams kampioen zijn geworden en 4 teams bij de eerste 3 eindigden. Het voor het eerst 

competitie spelende EG1 werd helaas net 4e. 

De mini’s hebben 5 minipolo-toernooien gespeeld. Ze spelen in drie categorieën 6/7 jaar, 

8/9 jaar en 10/11 jaar. Het toernooi dat plaats vindt in april wordt door Aquapoldro 

georganiseerd. Het aantal mini’s lag afgelopen jaar rond de 15 spelers. 

Het seizoen 2018/2019 zijn we gestart met vijf 

jeugdteams (BG1 (onder de 17 jaar), CG1 en CG2 

(onder de 15 jaar), DG1 (onder de 13 jaar) en 

EG1 (onder de 11 jaar) en met mini’s. Voor het 

eerst sinds lange tijd spelen we weer met een 

pup 1 team. Halverwege de competitie doen de 

teams het prima, 4 van de 5 teams staan bij de 

eerste 3. We hopen dat BG1 kampioen gaat 

worden. 

Tijdens de trainingen zien we veel enthousiasme 

van zowel spelers als trainers. Met de trainers 

zijn we bezig met een opleidingsplan. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan de 

droogtrainingen. Verder hebben we meer mensen aan het bad zodat de groepjes kleiner zijn 

en de kinderen meer individuele aandacht krijgen. 
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De jeugdcommissie 

De Jeugdcommissie luidde het jaar enthousiast in met het gebruikelijke nieuwjaarsontbijt. 

Onder het genot van feestelijke kinderchampagne en heerlijke broodjes en een niet te 

versmaden gekookt eitje zetten we de kinderen in het zonnetje die de meeste loten verkocht 

hebben voor de grote clubactie. Gezamenlijk met de afdeling zwemmen heeft deze actie in 

2017 ruim € 1.400 opgebracht. Bedankt voor jullie inzet voor je club! Ook in september 

hielden we de ontbijttraditie in ere om zo het sportieve jaar te openen en elkaar weer te 

treffen na de zomervakantie. 

In het afgelopen jaar kunnen we nog trotser zijn 

omdat Aquapoldro een fantastisch resultaat 

behaald heeft met de actie Apeldoorn Rein. Bijna 

38.000 flesjes en blikjes zijn er ingeleverd! Dit 

resulteerde in een geweldige 2e plaats en een extra 

opbrengst van € 250. Over 2018 hebben we samen 

met de afdeling zwemmen maar liefst € 1.250 

binnengehaald met deze actie. Heel erg bedankt 

hiervoor. De actie loopt door in 2019, dus we gaan 

er weer voor met zijn allen. Op naar plek 1! 😊 

Om het bewustzijn te vergroten bij de jeugd hebben we in de loop van het jaar de 

opruimacties behorend bij Apeldoorn Rein anders aangepakt. We maken iedere maand een 

andere team hiervoor verantwoordelijk en kopellen er een fotowedstrijd aan. 

We hebben dit jaar extra ons best gedaan om onze jeugd een leuke tijd te bezorgen.  

 In februari hebben we iedereen verwend met een pannenkoekenparty in ’t 

Sprenkeltje. Lekker samen eten, spelen en naar de wedstrijden kijken op de tribune. 

Dit was zo’n succes dat we in november de jeugd met (deze keer) een broodje 

knakworst hebben verblijd. 

 In maart renden de kinderen ook nog lekker rond in het Mheenpark met onze 

paasspeurtocht. 

 Op 12 mei organiseerden wij het grote Aquapoldro huldigingsdisco feest. Met een 

prachtig nieuw podium om de winnende teams in het zonnetje te zetten en dankzij 

DJ Martijn werd dit een geweldig feest! Eerste prijzen waren er voor de jeugd onder 

11 en onder 13, een 2e prijs voor onder 15 en een 3e prijs voor onder 17. Alle 

vrijwilligers die zich in hebben gezet voor de jeugd kregen een kleine attentie. 

 Begin juli waren we er weer klaar voor: Waterpolokamp. Jippie. Voor het eerst zijn 

we naar de Wildwal te Lunteren geweest. Een heerlijke groepslocatie met een 

gezellige huiskamer om lekker te chillen. Op zaterdagochtend liepen we door het bos 

naar buitenbad het Bosbad om daar te trainen en vrij te zwemmen. Na de lunch 

bracht de eigenaar ons in een huifkar achter de trekker naar het zwembad de Peppel 
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in Ede. Dat was al een beleving op zich. De oudere jeugd heeft tegen de thuisclub 

Polar Bears een wedstrijd gespeeld. Verder hadden we dit weekend ook leuke sport- 

en spelactiviteiten en onze gebruikelijke BBQ. Het weer was prachtig. Het was super! 

 Ons item Enveloppentrekken tijdens het prachtige Boschbad-toernooi op 1 

september! Het was dit jaar wederom een daverend succes. 

 Donderdag 29 november was het dan zover, de afdelingen waterpolo, 

wedstrijdzwemmen en opleiding hadden een gezamenlijke sinterklaasviering. Er 

waren allerlei spellen te doen en uiteraard wat lekkers en wat drinken. Het was een 

supergezellige avond... en we kregen zelfs bezoek van een paar Pieten. 

 Door het jaar heen zijn 10 jongens en 1 meisje uitgenodigd om als Pupil van de 

maand aanwezig te zijn bij een thuiswedstrijd van Heren 1 respectievelijk Dames 1. 

De kinderen vinden het allemaal super om mee in te zwemmen met de “grote 

mannen en vrouwen”. Het mooiste moment is natuurlijk het gooien van de bal in het 

water bij de start van de wedstrijd. Iedere pupil gaat bovendien altijd naar huis met 

een mooi t-shirt als herinnering met de handtekeningen van de heren en de dames. 

De Jeugdcommissie kijkt met veel vreugde terug op een heerlijk sportief jaar.  
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Zwemmen 

De zwemcommissie bestond in 2018 uit 1 persoon Wim Velgersdijk. Toen Wim in mei aangaf dat hij 
het niet meer alleen trok, is Ritsert Flim (voorzitter Algemeen Bestuur) bijgesprongen. Door een 
aantal keuzes van de zwemafdeling en het Algemeen Bestuur, voelde Wim zich niet meer gesteund 
door de afdeling en is per september alsnog gestopt als bestuurslid. 
De zwemcommissie bestaat nu uit Ritsert Flim (ZC voorzitter a.i.) en Barbra Wonnink. Zij krijgen veel 
ondersteuning van Harriët Velgersdijk en Leonie van Rees. 

2018 

2018 is een hectisch jaar geweest voor wedstrijdzwemmen. Door het gebrek aan vrijwilligers wordt 
de druk op de huidige groep vrijwilligers steeds groter met als gevolg dat nu serieus de dreiging 
begint te ontstaan dat zaken niet meer georganiseerd en/of geregeld kunnen worden. Er is vooral 
tekort op het vlak van inschrijvers voor wedstrijden en ondersteuning tijdens wedstrijden en bij de 
zwemcommissie voor activiteiten buiten het zwemmen. Gelukkig hebben we drie nieuwe inschrijvers 
gevonden en die zijn inmiddels ingewerkt. 

We zijn er nog niet in geslaagd een nieuwe hoofdtrainer te vinden. De eerste helft van 2018 hebben  
Truus Boogaard en Harriët Velgersdijk gezamenlijk de kar getrokken. Verder is het vertrek van twee 
trainers/coaches gelukkig ook opgevangen door een aantal vrijwilligers die als trainer/coach 
beschikbaar zijn. 

In de zomer is een aantal wedstrijdzwemmers vertrokken naar Vaassen of DWK om uiteenlopende 
redenen. 

Seizoen 2018-2019 is zijn we gestart met Harriët Velgersdijk en hebben we eind 2018 Bart Kuijpers 
als extra gediplomeerde trainer kunnen aantrekken vanuit de Zuiderzeezwemmers. Na 28 jaar 
gewaardeerde inzet van Truus Boogaard als (hoofd)trainer is besloten geen gebruik meer te maken 
van haar diensten. 

Qua zwemmen zijn er op alle niveaus en op alle fronten weer mooie resultaten geboekt. Zwemmers 
als Leny Kamp, Bob de Vries en Bep van Riessen hebben mooie resultaten behaald met medailles op 
Nederlands niveau. 

Aquapoldro heeft ook weer goed meegedaan op de Gelderse kampioenschappen en de Gelderse B-
kampioenschappen  

Voor het seizoen 2018-2019 wordt er door Aquapoldro aan de volgende wedstrijden deelgenomen: 
 Nationale Zwemcompetitie 
 Swimkick- Minioren circuit  
 Minioren-Junioren circuit 

 Minioren Meet 

 Junioren Meet  

 Junioren-Jeugd-Senioren circuit  
 Meerkamp Competitie 
 LAC 
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Op 20 november 2018 heeft Marcel Wouda een clinic gegeven aan onze zwemmers met als centraal 
aandachtspunt het verbeteren van de onderwaterfase. Marcel heeft aangegeven in de toekomst 
vaker te willen meewerken. 

Jeugdcommissie  

De samenwerking om tot een brede jeugdcommissie over alle afdelingen heen te komen is nog in 
ontwikkeling en we zijn nog op zoek naar uitbreiding voor jeugdcommissie wedstrijdzwemmen. Op 
dit moment nemen een aantal jeugdzwemmers daar het voortouw, maar wij denken dat inbreng van 
volwassenen hierbij een noodzakelijke aanvulling is. 

Opleiding en Miniorenselectie  

In 2018 hebben we gelukkig ook weer de nodige jeugdleden kunnen inschrijven, die voor een deel 
direct konden deelnemen aan minioren zwemwedstrijden of bij waterpolo. Nieuwe leden worden 
opgeleid voor de basiszwemslagen volgens het KNZB-SwimKick- programma, waar de zwemslagen 
rugcrawl, borstcrawl en schoolslag fase 1 vormen. Voor de wedstrijdzwemmers volgen dan nog de 
vlinderslag en de wisselslag. 

Op donderdagavond wordt het diplomazwemmen georganiseerd, waar alle zwemmers vanuit 
opleiding/minioren de gelegenheid krijgen om extra vaardigheidsdiploma’s te behalen. Denk daarbij 
aan Snorkelen, Balvaardigheid, Zwemvaardigheid (alle op niveau 1-2-3).  

Er is afgelopen jaar 1 Swimkick wedstrijd geweest. 

In juli 2018 konden de zwemmers van de afdeling opleidingen en minioren deelnemen aan de zwem-
4-daagse in het Boschbad, mede georganiseerd door Aquapoldro. In november hebben ongeveer 40 
kinderen via het ‘sport van de maand’ project meegezwommen. Begin december hebben we het 
traditionele pietenzwemmen georganiseerd waar alle kinderen jonger dan 13 van Aquapoldro voor 
uitgenodigd waren. 

Helaas is KNZB niet verder gegaan met Swimkick programma, dus we zijn genoodzaakt een andere 
invulling hieraan te geven voor volgend seizoen. 

Trainers  

De invulling van trainers liep vanaf de zomer van 2018 moeizaam, maar inmiddels is het kader 
gevuld. Bij uitval van trainers blijkt wel dat het niet over houdt. 

EHBO en VOG 

Geïnventariseerd welke trainers in bezit zijn van een EHBO-diploma, streven is om elk 
trainingsmoment twee EHBO-ers aan het bad te hebben. In 2018 is er een EHBO-cursus gestart en 
inmiddels weer succesvol afgerond. 

Inmiddels hebben we van vele vrijwilligers de VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) ontvangen, streven 
is om einde van het seizoen 2018-2019 dit volledig gerealiseerd te hebben. 
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Vrijwilligers 

Vele officials, trainers, commissieleden en ouders waren ook in 2018 actief voor Aquapoldro. Dankzij 
hun inzet kon Aquapoldro in 2018 deelnemen aan een enorm aantal wedstrijden. Wel is er helaas 
een negatieve tendens in het aantal vrijwilligers en blijkt het ook erg lastig te zijn om mensen 
gemotiveerd te krijgen om vrijwilliger te worden. Dit heeft ook te maken met het dalend ledenaantal. 
Gelukkig zijn er in 2018 wel weer een aantal nieuwe officials bijgekomen, maar ook op andere 
vlakken is aanwas cruciaal omdat er nu te weinig vrijwilligers zijn. 

Financiën 

2018 hebben we financieel goed kunnen afsluiten. De belangstelling en medewerking voor het 
uitvoeren van acties door leden blijft een punt van aandacht. Deze zijn wel cruciaal om de tarieven 
voor wedstrijdzwemmen op een acceptabel niveau te houden. Voor 2019 hebben we een klein 
verlies begroot. Ons doel is om het ledenaantal met 10% te laten groeien en die trend door te laten 
zetten naar het jaar daarop. 

Toekomst 

Wij zijn met de afdeling wedstrijdzwemmen qua aantal leden door een ondergrens gezakt. Hierdoor 
is het lastig om zowel vrijwilligers te vinden als de kosten en de baten gelijk te houden, zonder 
badwater in te leveren. 

Het is belangrijk dat we het tij keren. Daar is een 3 staps-beleid voor nodig: 
1. Acquisitie, hoe meer leden hoe meer vrijwilligers en opbrengsten 
2. Behoud van de leden. Meer activiteiten organiseren voor de leden en ook het gevoel van één 

vereniging  
3. Opleidingen aanpassen zodat er meer doorstroom is naar wedstrijdzwemmen en ook daarin 

samenwerking met andere afdelingen zoeken (jeugd bij triathlon en waterpolo) 
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Overzichten prestaties  

Nationale Kampioenschappen  
In juni 2018 werd Aquapoldro vertegenwoordigd bij de Nationale 
Junioren en Jeugd Kampioenschappen lange baan door twee 
zwemmers.  

Bij de Nationale Junioren en Jeugd Kampioenschappen op de 
korte baan in december werd Aquapoldro vertegenwoordigd 
door één zwemmer. 

Aan de Nationale Estafette Kampioenschappen in 2018 hebben we een keer niet deelgenomen. 

Gelderse Kampioenschappen  
Afgelopen jaar hebben we weer meegedaan aan de diverse Gelderse Kampioenschappen.  

 Gelderse Kampioenschappen in mei (lange baan) en in november (korte baan) 
 Gelderse B Kampioenschappen in juni en december, allebei korte baan 

 Gelderse Regio Lange afstandskampioenschappen. 

 Gelderse Minioren Sprint Kampioenschappen 
 Gelderse Minioren Finales 

 
Over het algemeen zijn ook tijdens al deze kampioenschappen weer mooie prestaties neergezet en 
veel individuele PR’s gehaald en de nodige medailles gewonnen. 
 

Landelijke competitie (NZC) 
In het seizoen 2018-2019 zwemmen we de landelijke C-competitie. Gemiddeld neemt een selectie 
van een kleine 20 zwemmers deel aan deze landelijke competitie. De bezetting blijft kwetsbaar. Onze 
poulepartners zijn Swol1894 en De Berkelduikers. 
 

Juniorenmeet 
Ook dit seizoen heeft Aquapoldro meegedaan met de Juniorenmeet wedstrijden. Het leuke van deze 
wedstrijd is dat de nummer 1, 2 en 3 met de grootste PR verbetering per leeftijdscategorie een 
medaille krijgen.  
 

Minioren 
De minioren komen uit bij wedstrijden die speciaal voor deze doelgroep ingericht zijn met passende 
zwemnummers zoals beide circuits: Swimkick-Minioren Circuit en Minioren-Junioren Circuit. 
Daarnaast organiseren we samen met aantal andere verenigingen de miniorenmeet wedstrijden. 
Uitgangspunt voor een wedstrijd is dat deze voor het niveau van de zwemmers passend is.  
 

Minior Swim Cup 
In 2018 mochten 5 zwemmers van Aquapoldro deelnemen aan de Minior Swim Cup (voorheen de 
Pieter Cup), een bijzondere wedstrijd in Eindhoven.  
Tijdens datzelfde weekend vind ook de Junior Swim Cup plaats, voor Aquapoldro hebben hier 2 
zwemmers deelgenomen. 
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LAC-wedstrijden 
Verdeeld over twee periodes worden 4 wedstrijden gezwommen. Bij deze wedstrijd worden langere 
afstanden gezwommen: 800, 1500 en 2000 m. 
 

AWNF versus Meerkamp Competitie 
Seizoen 2017-2018 hebben we deelgenomen aan de AWNF wedstrijden, eind van het seizoen is 
besloten om hiermee te stoppen. We hebben een ander aanbod gekregen namelijk de Meerkamp 
Competitie, daar nemen we in het seizoen 2018-2019 voor het eerst aan deel. 
 

Medaillewedstrijd  
De medaillewedstrijd wordt georganiseerd samen met ZVV, afgelopen seizoen in juni. Bij deze 
wedstrijden werken we met “langzamer dan” limieten en de wedstrijd biedt een mooie uitnodiging 
voor zwemmers die niet in aanmerking komen voor de Gelderse kampioenschappen. In het seizoen 
2018-2019 organiseren we door te weinig animo van andere verenigingen niet twéé 
medaillewedstrijden. 
 

Aquapoldro Sprint Bokaal 
De Aquapoldro Sprint Bokaal is altijd de eerste wedstrijd van het zwemseizoen. De deelnemende 
verenigingen zijn Berkelduikers, IJsselmeeuwen, NDD, Octopus en Aquapoldro. In 2018 was het 
aantal deelnemers groot. Voor Aquapoldro deden mee: 44 zwemmers en 6 estafette teams. In totaal 
werd er 64 PR’s gezwommen.  

Fisec  

In 2018 vonden deze spelen plaats in Genk (België) en vanuit Aquapoldro werden twee zwemmers 
geselecteerd om hieraan deel te nemen. 
 

Masterzwemmen 

De sportieve prestaties van onze Masters zwemmers 
zijn groots. Tot ons grote plezier breidt de groep 
masterzwemmers zich elk jaar weer uit met nieuwe 
leden en hebben we te maken met een laag verloop. 
Aquapoldro heeft een vaste kern van 
wedstrijdzwemmers die meedoen aan de competitie 
voor Masters.  Bij “losse” wedstrijden gaat een 
ruime groep van zwemmers mee. Het enthousiasme 
om mee te doen aan deze wedstrijden wordt elk jaar 
groter. 
 
O.N.M.K. Korte baan 18 t/m 21 -1-2018 Terneuzen 
De drie 20-plussers Tamara Maassen, Suzan Heurneman en Vincent van Emous maakten hier hun 
debuut en deden het prima met heel veel PR’s. De twee oudere zwemsters deden het ook heel goed 
met 2 keer zilver voor Leny Kamp en 1 keer zilver en 2 keer brons voor Bep van Riessen. 
 
Master Wedstrijd Neptunus Arnhem 24-03-2018 
Petra Albers van Rijn, Daniël Heurneman Peter Veeneman en Alissa Horlings behaalden hier 1 eerste, 
3 tweede, 1 derde, 2 vierde en 2 vijfde plaatsen. 
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O.N.M.K. Lange baan 03 t/m 06 -05-2018 Den Haag 
Leny Kamp 70+ 50 mtr en 100 mtr rugslag 2e. Bob de Vries 50+ 1500 mtr vrijeslag 2e  
 
Zuiderzee circuit Grootebroek 28-05-2018 
Leny Kamp behaalt een eerste plaats in het sprintklassement, Bep van Riessen en Edzo Huisman 
hebben geen klassement vol gezwommen. 
 
ONK Open Water Zwemmen Heerjansdam 28 en 29 juli 2018 
Bob de Vries 50+ Kampioen op de 3000 mtr vrijeslag. 
 
G.M.K. 29-10-2018 Winterswijk 
Bij de Gelderse Masterkampioenschappen in Winterswijk hebben we 8x Goud, 3x Zilver en 4x Brons 
gehaald. We werden met onze ploeg 7de van Gelderland. 

 Goud was er voor Taco 3x, Leny 3x, Haya 1x en Dik 1x. 
 Zilver voor Leny 2x, Peter 1x. 
 Brons voor Angelique 2x, Dik 1x en Peter 1x. 
 Vierde plaatsen voor Angelique en Monique. 
 Vijfde plaatsen voor Haya, Monique en Peter. 
 Zesde plaats voor Angelique. 
 Zevende plaats voor Haya. 

 
Zuidelijke cirkel Eindhoven 02-12-2018 
Leny Kamp wint zowel het sprintklassement vrije slag als het sprintklassement wisselslag, Edzo 
Huisman en Angelique Rotteveel hebben het klassement niet vol gezwommen. 
 


