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Dagelijks Bestuur 

Persoonlijke noot van de Voorzitter 

Vanaf begin van het jaar zijn we weer een drie eenheid: Penningmeester, Secretaris en Voorzitter. 

Het is voor mij als voorzitter een oriëntatie jaar geworden. Waar is hulp nodig, waar gaat het goed en 

wat kunnen we van elkaar leren. Ik heb veel gesprekken gevoerd en ik vind het mooi hoeveel 

gemotiveerde mensen wij binnen onze vereniging hebben. Die moeten we koesteren en daarbij 

uitdragen dat we trots zijn op onze vrijwilligers. 

Ik zie positieve ontwikkelingen. Een groei van jeugd bij Waterpolo, de start van een jeugd afdeling bij 

Triathlon, een stijgende ledenaantal bij Triathlon en meer gezamenlijke activiteiten bij de Masters. 

Daarnaast baart mij het gebrek aan bestuur en duidelijk beleid een zorg. Met een groeiend 

ledenaantal is de behoefte aan trainers en badwater ook relevant. Aan het Dagelijks Bestuur, om 

zoveel mogelijk de afdelingsbesturen te ondersteunen waar nodig en het overzicht te behouden. 

Thema’s 

In 2017 heeft het dagelijks bestuur een aantal zaken aangepakt. Het thema voor 2017 was 

‘Wederkerigheid’. Wat doet de vereniging voor u en wat doet u voor de vereniging. Dit komt op een 

aantal plaatsen terug in de jaarverslagen. 

Veiligheid in en om het bad 

Er is met succes een EHBO cursus opgestart. Dit heeft begin 2018 elf nieuwe EHBO-ers rond het bad 

opgeleverd. Veiligheid voorop. Met de nieuwe groep kunnen we de veiligheid nog beter waarborgen. 

Daarnaast hebben we samen met de vertrouwenscontactpersonen Hilly Panjer en Marc van den 

Broek een plan opgesteld om vorm te geven aan Code Blauw. We hebben een risico-analyse gemaakt 

en deze voorgelegd aan de afdelingen van de vereniging. We hebben de input van de verschillende 

afdelingen gekregen en we gaan deze omvormen naar beleid. Hier zullen onderwerpen naar voren 

komen zoals: 

• Pestgedrag 

• Gedrag van toeschouwers 

• Relatie coach – leerling 

Kortom een veilig klimaat. 

Ledenwerving en binding 

In het begin van het jaar hebben we de mogelijkheid gekregen om ’t Sprenkeltje te gebruiken. Daar 

zijn we nu 1 jaar verder mee, en na veel overleggen staat het beleid rond ‘t Sprenkeltje goed. Ik dank 

daarvoor de Barcommissie. ’t Sprenkeltje is een bron van verbinding en een perfecte plek om samen 

bij elkaar te komen. We merken dat het een toegevoegde waarde geeft aan het verenigingsleven. 

We zijn in onderhandeling met het bestuur van de Sprenkelaar hoe we dit kunnen voortzetten. 

We zijn deze zomer een proef gestart met een borstcrawl en triathlon clinic in het Boschbad. Een 

gemengd resultaat. De deelnemers waren positief, zijn zelfs bereid een bijdrage te betalen indien 

nodig en hebben het als positief ervaren. Opkomst kon hoger, maar daar hebben we van geleerd dat 
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we op een andere manier de publiciteit moeten opzoeken. We gaan met de uitkomst van vorig jaar, 

kijken of we het beter kunnen wegzetten binnen en buiten de vereniging. Ook hier dank voor de 

vrijwilligers die hebben bijgedragen aan de training van de deelnemers aan de clinic. 

Publiciteit 

Een grote stap in 2017 was de lancering van de nieuwe website. Dit behelst veel werk en natuurlijk 

zijn er ook kinderziektes. Inmiddels zijn we een jaar verder en dank ik hartelijk Louis op den Brouw en 

Martin Laan, de trekkers van dit project. Maar ook heel veel dank voor iedereen die op dit moment 

helpt bij het verbeteren van de content en de site nog functioneler te maken. Dit blijft een continu 

proces, waarbij we de samenwerking moeten blijven opzoeken.  

Samenwerkingen 

De samenwerking met de verschillende zwembaden loopt over het algemeen goed en er is goed 

contact. Dit bleek ook toen De Sprenkelaar ons uitnodigde om gezamenlijk een 100 x 100 estafette te 

organiseren voor Serious Request in Apeldoorn. Ondanks dat het gelijk viel met een aantal 

zwemwedstrijden en waterpolowedstrijden, leek het ons leuk om hier aan mee te doen. Uiteindelijk 

hebben veel andere sporters van binnen en buiten de vereniging meegedaan en was de sfeer goed. 

Het heeft een mooi bedrag opgeleverd voor het goede doel. De Sprenkelaar vond het een dusdanig 

succes, dat zij en wij volgend jaar dit willen herhalen. Met dank aan Ton Gloudemans en Lidia van 

Bon. 

Plannen 2018 Dagelijks bestuur 

Het thema voor 2018 is: ‘De Jeugd heeft de Toekomst’. 

De jeugd heeft de toekomst 

Wij willen voor een constante instroom zorgen van nieuwe jeugdleden. We willen dit gaan doen door 

middel van: 

• Op de website een centrale plaats geven voor de Jeugdafdelingen 

• Inventariseren onder bestaande jeugdleden waar behoefte aan is (behoud) 

• Met de aanbieders van zwem ABC in gesprek gaan wat we voor elkaar kunnen betekenen. 

AVG 

AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) is de uitwerking in Nederland van een Europese 

wet over privacy. Wij moeten onder andere een risico-analyse maken van alle persoonsgegevens die 

wij hebben geregistreerd. We moeten te allen tijde voorkomen dat bepaalde privacy-gevoelige 

gegevens op straat belanden. De wet gaat in per 28 mei aanstaande. 

Een gezond financieel beleid waarborgen 

Zie hiervoor het financiële jaarverslag van 2017 en de begroting voor 2018. 

Code Blauw 

Dit blijft op de agenda, totdat we een afgerond beleid hebben. 
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Werven van bestuurders Jong & Oud 

Op dit moment hebben we een tekort aan bestuur. Dit is een probleem, want het brengt de 

continuïteit van de vereniging in gevaar. Actief werven door de verschillende afdelingen te bezoeken 

is één van de plannen. Ook hier geldt “Meer handen maakt licht werk” 

Organisatie van vereniging brede activiteiten 

Een oliebollentoernooi voor alle afdelingen en een nieuwjaarsreceptie. Een clinic om leden te 

werven. 

Jubileum 

Op 28 april 2018 bestaat de naam Aquapoldro al weer 25 jaar. De naam is ontstaan bij de fusie van 

twee zwemverenigingen: Apeldoornse Zwem- en Poloclub (AZC) en Zwem- en Poloclub 

“Zevenhuizen”. AZC is het oudste onderdeel en is opgericht op 13 februari 1921. Zevenhuzien is 

opgericht op 1 januari 1971. Conform ons Huishoudelijk Reglement wordt 13 februari 1921 als 

oprichtingsdatum aangehouden. Dat betekent dat we in 2021 veel aandacht aan ons 100-jarig 

bestaan zullen besteden. Dat betekent ook dat we het zilveren jubileum van de naam Aquapoldro 

niet groots zullen vieren. 
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Financiën 

Van de site van Glow Magazine: 

Er wordt vaak geschreven over de redenen waarom iedereen gewoon moet zwemmen. Het is 

namelijk niet alleen heel leuk, het is ook gezond en geschikt voor (bijna) iedereen. Of je jong, oud, 

geblesseerd bent of een beperking hebt. 

Enkele redenen waarom het zwembad elke keer vol moet liggen: 

Afvallen 

Met zwemmen verbrand je veel calorieën! Een uur zwemmen levert je zo’n 500 calorieën op. 

Zeker voor al die mensen met goede voornemens die willen afvallen moet dit toch als muziek 

in de oren klinken. 

Rechtop 

Van zwemmen krijg je een sterke core. Je natuurlijke corset wordt versterkt wat weer goed is 

voor je houding. En we weten allemaal hoe belangrijk een goede houding is. 

Full body workout 

Met zwemmen train je alle spieren in je lichaam, in 1 keer. Voor een total body work out heb 

je dus niks nodig, behalve jezelf en het water.  

Stressbestendig 

Zwemmen reduceert stress. Beweging in het water is een bewezen middel om mentale 

gezondheid én je humeur op te krikken. Hoe fijn is dat!  

Flexibiliteit 

Zwemmen is dé sport om je flexibiliteit te verbeteren. Door de druk van het water is het een 

sport met lage impact op je gewrichten en spieren. Je spieren ontspannen dus ook, en dat 

terwijl je traint. Het is een perfecte manier om de verzuring en stijfheid van je loop- of 

krachttraining ‘weg te spoelen’.  

Weg ochtendhumeur… 

Last van een ochtendhumeur? Als je ’s morgens gaat zwemmen ben je gelijk wakker, je staat 

meteen ‘aan’. Het water, het ‘doorkomen’, de beweging… Of je nu een ochtendmens bent of 

niet, een ding is zeker: de dag is begonnen. Eigenlijk gaat er niets boven wakker worden met 

een duik in het water. Heel fijn voor diegene die vooral deze tijd wat last hebben van een 

ochtendhumeur :-)  

Iedereen kan het 

En tot slot, we kunnen het niet vaak genoeg zeggen: zwemmen is voor iedereen! Baby’s, 

senioren, fanatiekelingen, recreanten, voor revalidatie of preventie. Kortom: voor jong en 

oud. Eenmaal in het water wordt je lichaam niet alleen gewichtsloos, maar ook leeftijdsloos. 

Misschien is dit wel de enige sport die je een leven lang kunt beoefenen. 
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Allemaal mooie woorden, maar we zitten in een gemeente waar de badhuur erg hoog is en wij 

genoodzaakt zijn dit te moeten doorberekenen aan de leden. Wij willen de vereniging laagdrempelig 

houden, maar goedkoop is het zeker niet. De vereniging maak je samen en we proberen kwaliteiten 

van mensen te benutten, op deze manier kunnen wij kosten besparen, inkomsten genereren en 

budgetten goed beheersen. 

De jeugd heeft de toekomst en zij doen op hun manier goed hun best om geld binnen te halen, zodat 

zij hier extra/leuke dingen van kunnen doen. Het voortbestaan van de vereniging is hier ook van 

afhankelijk, zij zijn de bestuurders van de toekomst. Wij zullen nu zorgen dat er een goede basis ligt, 

waar een ieder fijn en met plezier kan sporten. Dat houdt voor mij in dat ik wat kritisch ben over 

uitgaven, maar er moet toch iemand zijn die de budgetten en het geld in de gaten moet houden. 

Maar dit wil niet zeggen dat er niets kan!  

Voor 2017 hebben we weer een basis gelegd voor de komende tijd, het bestuur is weer volledig en 

de vrijwilligers hebben zich met de volle 100% ingezet om er een leuk jaar van te maken. Voor 2018 

zullen we moeten kijken hoe we de aanwas van leden en de groei die we nog hopen te maken in 

goede banen kunnen leiden, zodat de uren goed bezet worden en een ieder hier tevreden over is. 

Het financieel verslag 2017 en de begroting 2018 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 groeit, Aquapoldro Triathlon groeit mee. De afdeling blikt terug op een geslaagd jaar. In 

willekeurige volgorde komen in de volgende paragrafen de belangrijkste punten aan bod. 

Leden(-groei) 

Het ledental is gestaag doorgegroeid richting 135 leden, waarvan inmiddels ook enkele jeugdleden. 

Ambities variëren van fit worden of blijven tot deelname aan NK’s, WK’s, internationale wedstrijden 

als Iron Man’s en divisie wedstrijden tot zelfs eredivisie triathlon. Bij zwemtrainingen liggen er 

eigenlijk nooit minder dan 30 zwemmers in het water, regelmatig ligt het aantal dichter bij 50. De 

looptrainingen op de baan worden steeds beter bezocht, groeiend van een harde kern van een 

tiental lopers zijn trainingen met 20 tot 25 atleten tegenwoordig geen uitzondering meer. Steeds 

meer leden dragen daarnaast als trainer, organisator van een verenigingsevenement of als 

bestuurslid een vrijwillig steentje bij aan de afdeling. Een drietal leden heeft een diploma als 

looptrainer gehaald, twee anderen zijn bijna klaar met de opleiding tot triathlontrainer.  

Herkenbaarheid 

Het clubtenue van Sanders Puzzelboeken Aquapoldro triathlon is veelvuldig te zien bij triathlons en 

andere sportevenementen in het hele land. Crosslopen, openwater zwemtochten en cyclo’s worden 

“onveilig” gemaakt door triatleten in lichtblauw. Het valt op dat bij steeds meer wedstrijden “die club 

uit Apeldoorn” zichtbaar (en soms hoorbaar) aanwezig is. Leuk voor onszelf en voor de sponsor, maar 

ook gewaardeerd door wedstrijdorganisaties en door de NTB. In 2017 is bovendien Giant Store Van 

Hest “toegetreden” als materiaalsponsor. 

Teamcompetities 

In 2017 was Aquapoldro triathlon met 2 dames- en 4 herenteams vertegenwoordigd in de 

teamcompetitie triathlon, verspreid over 1e, 2e en 4e divisie. Doelstelling was (en is) handhaven van 

alle teams op het huidige niveau zodat er voor atleten van elk niveau een interessante competitie 

beschikbaar is. Kleine vooruitblik: in 2019 mogen er geen 2 herenteams meer uitkomen in de 4e 

divisie, reden waarom het wenselijk is om in 2018 één herenteam te laten promoveren van de 4e 

naar de 3e divisie. 

Jubileum 

Afgelopen jaar markeerde het 15-jarig bestaan van de afdeling triathlon. Met een gezamenlijke 

“jubileum-fietstocht” (in Giro-roze clubshirts) en een gezellige feestavond hebben we hier de nodige 

aandacht aan besteed. Op de feestavond kwamen ook de nodige oud-leden voorbij om de sfeer te 

proeven, bekenden te ontmoeten en oude verhalen uit te wisselen. 

Voorzichtig begin met jeugd 

2017 was ook het jaar waarin de afdeling een voorzichtig begin heeft gemaakt met het openstellen 

van de afdeling voor jeugdleden. Al doende lerend en in eerste instantie vooral met kinderen van 

volwassen leden zijn we aan het uitvinden wat er komt kijken bij het aanbieden van de triathlonsport 
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aan jongeren. De afdeling hanteert daarbij geen strikte minimum leeftijd, maar we verwachten dat 

jeugdleden de zwemslagen beheersen en motorisch en mentaal in staat zijn om de trainingen te 

volgen. Inmiddels is aansluiting gevonden bij de regio-selectie Overijssel/Gelderland van de NTB voor 

enkele trainingen en krijgt de invulling van bestaande trainingen voor de jeugdleden extra aandacht. 

Een aantal jeugdleden kwam en komt uit in de landelijke Jeugd- en Junioren Competitie. 

Vooruitblik 

De afdeling triathlon verwacht ook in 2018 gestaag door te groeien. Belangrijkste aandachtspunten 

zijn 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. 

Daarnaast en bovenal blijven we een gezellige afdeling met plaats voor atleten van elk ervarings- en 

prestatieniveau. 
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Waterpolo 

Vanuit de Waterpolocommissie 

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

✓ Ons ledenaantal groeit gestaag en de teller blijft op dit moment steken op 163 leden. 
✓ Binnen de polocommissie werken we vanuit 5 portefeuilles: 

▪ Algemene zaken 
▪ Polosecretariaat 
▪ Technische commissie  
▪ Communicatie  
▪ Jeugd ( vacant ) 

✓ 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 

 

Dames Aquapoldro 

In 2017 zijn we net als voorgaande jaren gestart met drie dames teams. Aan het begin van het 

seizoen was het nog even spannend of we dit zouden redden gezien de opzeggingen. Met inspanning 

van een aantal dames is het gelukt alsnog drie teams te realiseren. Bedankt voor jullie inspanningen 

dames! 

Dames 3 heeft in 2017 getraind en gespeeld onder een wisselende poule van trainers en coaches. Wij 

willen alle heren hartelijk danken voor het mogelijk maken van het kader rondom de trainingen en 

wedstrijden. Dames 3 staat momenteel zesde in hun poule van acht.  

Dames 2 heeft net als voorgaande jaren meegetraind met dames 1. De wedstrijden worden zoveel 

mogelijk gecoacht door Remco. Dames 2 staat momenteel vijfde in de poule van twaalf.  

Dames 1 heeft net als dames 3 getraind en gespeeld onder leiding van een wisselende poule van 

trainers en coaches. We willen alle dames en heer die dit hebben mogelijk gemaakt hartelijk danken 

voor hun inzet. Ondanks een lastige start, geen keeper en een smalle basis, staat dames 1 

momenteel zevende in de poule van twaalf.  

Heren Aquapoldro 

De he(e)ren van Aquapoldro vertonen in de verschillende teams een leuk potje waterpolo. In alle 

teams zien we wel een verschil, maar dit maakt het potje ballen toch echt niet minder. Een korte 

samenvatting over hoe het nu met onze teams gaat. 

 

Heren 1 staat met de 8e plek nog niet onderaan. De heren spelen dit jaar in een soort tussenjaar 

waarin degraderen niet mogelijk is. Hierdoor kunnen zij goed investeren in het opbouwen van een 
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goed team en spelers om in het volgende seizoen op een hoog niveau goed mee te komen. Hoewel 

het aantal wedstrijden aan de lage kant ligt ballen zij toch altijd lekker mee. Alleen de jongens van 

Aqua-Novio zijn wat aan de sterkere kant verder komen onze jongens goed mee in de competitie, 

maar door net een doelpuntje tegen in het laatste part komen deze jongens onder in de poule 

terecht. Door de cijfers die zij in het eerste deel van dit seizoen hebben laten zien, biedt dit een goed 

perspectief voor het komende seizoen. 

De jongens van Heren 2 spelen zoals we hen kennen. Met een 3e positie spelen zij goed mee in de 

competitie. Af en toe spelen er een paar mee in de andere teams, maar deze heren laten goed zien 

dat ook zij nog geweldig kunnen ballen. 

Heren 3 heeft het daarentegen best zwaar dit seizoen. Met een basis van 7 man blijkt het toch iets te 

krap met het ballen op hun niveau. We gaan ervan uit dat dit volgend jaar beter zal zijn en de basis 

voor deze jongens wat groter zal zijn. 

Heren 4 staat op dit moment op de 2e plek en balt heerlijk mee. Waar zij de mogelijkheid hebben om 

af en toe een speler af te staan is niet af te zien van het spel. De scores zijn mooi en laten een mooie 

vooruitgang zien. Een kampioenschap binnen 1 of 2 jaar zal niet heel gek zijn bij dit team. 

Heeren 5 is dan echt de top van onze vereniging met een eerste plaats lijkt deze ploeg op dit 

moment onverslaanbaar. We kijken uit naar het vieren van dit kampioenschap hier in de Sprenkelaar. 

Jeugd Aquapoldro 

In 2017 hebben rond de 75 jeugdleden getraind en wedstrijden gespeeld onder leiding van 35 

vrijwilligers, trainers, coaches, teambegeleiders en anderen. 

Het jaar 2016/2017 werd door de 5 competitie spelende teams goed afgesloten al waren de 

resultaten wel minder dan het jaar ervoor. 

De mini’s hebben weer 5 minipolo-toernooien gespeeld.  

Het seizoen 2017/2018 zijn we gestart met zes jeugdteams (O17,O15,O13A, O13B en O11a en 11b) 

en mini’s.  

Halverwege de competitie doen de teams het beter dan vorig seizoen, we kunnen nu al zeggen dat er 

twee teams waarschijnlijk kampioen gaan worden. 

Tijdens de trainingen zien we veel enthousiasme van zowel spelers als trainers. Met de trainers zijn 

we bezig met een opleidingsplan. Hierbij is 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. 

Eind Rangschikking seizoen 2016-2017 

Team Niveau Eindstand 

Heren 1 Bond 2e klasse B 8e  

Heren 2 Bond Reserve 1e klasse A 9e 

Heren 3 District 2e klasse A 4e 

Heren 4 District 4e klasse F 2e 
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Heren 5 District 4e klasse B 7e 

Dames 1 District 1e klasse A 3e 

Dames 2 District 2e klasse A 5e 

Dames 3 District 3e klasse A 3e 

Jeugd B (O17) District 2e klasse B 9e 

Jeugd C (O15) District 2e klasse C 6e 

Jeugd D a (O13) District 1e klasse A 6e 

Jeugd D b (O13) District 3e klasse B 7e 

Jeugd E (O11) District 1e klasse B 4e 

 

Barcommissie 

Afgelopen jaar zijn we als vereniging Aquapoldro gestart met het runnen van het Sprenkeltje als onze 

sportkantine. We hebben hiervoor een vergunning aangevraagd en gekregen. Het eerste jaar stond 

voornamelijk in het teken van openstellen van het Sprenkeltje tijdens wedstrijden en trainingen, 

zoeken naar een handige manier van werken en draagvlak creëren bij de leden. Want wat is nou een 

sportvereniging zonder een mogelijkheid om samen een kopje koffie te drinken, een drankje te 

pakken of een clubavond te organiseren. Bij een sportvereniging draait het niet alleen om het 

sporten, maar ook om de gezelligheid hierbij. 

Een aantal leden heeft zich ingezet om dit voor elkaar te krijgen en zij vormen samen de 

Barcommissie. Het enthousiasme is groot binnen de commissie en gezamenlijk zijn we deze uitdaging 

aangegaan. 

Om het mogelijk te maken dat het Sprenkeltje iedere week geopend is, werken we met bardiensten 

gedraaid door eigen leden of ouders van leden. Voordeel hiervan is dat een ieder maar een enkele 

keer per jaar aan de beurt is. Nadeel is dat er veel verschillende mensen bardienst draaien en goed 

geïnformeerd moeten worden over wat te doen. Dit laatste is nog wel een aandachtspunt. 

We hebben een goed eerste jaar gehad. Het begint voor de leden vanzelfsprekend te raken dat naast 

het spelen van wedstrijden en het draaien van jurydiensten daar nu ook een bardienst bij komt. We 

hebben hierdoor al een aantal gezellige avonden gehad wat bijdraagt aan het Aquapoldro-

verenigingsgevoel. 

Doelen voor komend jaar zijn om verder af te stemmen met de Sprenkelaar hoe de toekomst van het 

Sprenkeltje eruit ziet, aan de slag gaan met de inrichting en inventaris en een pagina op onze website 

waar we de reserveringen binnen onze vereniging kunnen weergeven.  

Jeugdcommissie 

Onze jeugdcommissie zet zich in voor de jeugd. Hierbij staat fondsenwerving en leuke activiteiten 

voor de jeugd, naast de sport waterpolo centraal. Dit laatste heeft ook vooral een toegevoegde 

waarde in de ontwikkeling van de sociale aspecten van deze doelgroep.  

Het traditionele nieuwjaarsontbijt en het opening van het seizoen-ontbijt wordt door de 

jeugdafdeling gretig genuttigd. Ook het waterpolokamp aan het einde van het seizoen kan rekenen 

op een trouwe deelname, dit zowel van deelnemende jeugd als de benodigde vrijwilligers. 
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Ook in de fondsenwerving wordt er veel werk verzet. Het sponsorzwemmen, clubloten en aan de 

actie “ Apeldoorn Rein” wordt veel energie ingestoken die ook voldoende opbrengt. Met die 

ontvangen gelden zijn we in staat om iets extra’s in onze jeugd en vereniging te investeren zonder 

dat dit een verhogend effect op de contributie/badgeld tot gevolg heeft. Zoals een bijdrage in een 

teamactiviteit of de organisatie ervan, een bijdrage in additioneel huurbadwater, seizoenafsluiting en 

bedankje voor trainers etc.  

Het IJskaffee Aquapoldro waterpolotoernooi 2017 

Ook dit jaar was het weer mogelijk ons waterpolotoernooi te organiseren. Met veel hulp is de 

toernooicommissie er weer in geslaagd om een fantastisch toernooi te organiseren. Helaas viel het 

aantal deelnemende verenigingen en teams tegen, waardoor we moesten besluiten om er een 1 

daags toernooi van te maken. Dankzij grandioos weer, enthousiaste teams, spelers en vrijwilligers 

kunnen we terug kijken op een geslaagd toernooi. 
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Zwemmen 

De zwemcommissie bestond in 2017 tot de zomer uit: Annelies van Hunen, Leonie van Rees, Steven 

van der Weij, Janet van Emous en Wim Velgersdijk. Na de zomervakantie zijn Leonie en Janet gestopt 

met hun werkzaamheden voor de zwemcommissie maar zijn ze nog wel actief gebleven op de 

organisatie van wedstrijden. 

Gedurende de tweede helft van 2017 zijn Annelies en Steven ook genoodzaakt geweest om te 

stoppen met hun werkzaamheden voor de zwemcommissie. Hierdoor bestaat de zwemcommissie 

nog maar uit één lid en zijn er minimaal 2 vacatures die ingevuld moeten gaan worden. 

2017 

2017 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. 

We zijn er niet in geslaagd een nieuwe hoofdtrainer te vinden als vervanging van Gerald Heethaar die 

aan het eind van het zwemseizoen is gestopt. We hebben zijn vertrek gelukkig wel kunnen opvangen 

met beschikbare gediplomeerde trainers vanuit wedstrijdzwemmen, waarbij Truus Boogaard en 

Harriet Velgersdijk gezamenlijk de kar trekken. Verder is het vertrek van twee trainers/coaches 

gelukkig ook opgevangen door een aantal vrijwilligers die als trainer/coach beschikbaar zijn. 

Qua zwemmen zijn er op alle niveaus en op alle fronten weer mooie resultaten geboekt. Zwemmers 

als Birgit van Buiten, 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. In de zomer is een aantal 

wedstrijdzwemmers vertrokken naar DWK om daar verder aan hun zwemcarrière te werken. 

Voor het seizoen 2017-2018 wordt er door Aquapoldro aan de volgende wedstrijden deelgenomen: 
✓ Nationale Zwemcompetitie 
✓ Swimkick- minioren circuit  
✓ Minioren-junioren circuit  

✓ Junioren-jeugd- senioren circuit  
✓ ANWF-wedstrijden 

 

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.  

Opleiding en Miniorenselectie 

In 2017 hebben we gelukkig ook weer de nodige jeugdleden kunnen inschrijven, die voor een deel 

direct konden deelnemen aan miniorenzwemwedstrijden of bij waterpolo. Nieuwe leden worden 

opgeleid voor de basiszwemslagen volgens het KNZB-SwimKick-programma, waar de zwemslagen 
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rugcrawl, borstcrawl en schoolslag fase 1 vormen. Voor de wedstrijdzwemmers volgen dan nog de 

vlinderslag en de wisselslag.  

Op de donderdagavond wordt ook 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). Twee keer per jaar zijn er 

Swimkick wedstrijden voor de jeugd.  

EHBO  

Geïnventariseerd is welke trainers in het bezit zijn van een EHBO-diploma; het streven is om elk 

trainingsmoment twee EHBO-ers aan het bad te hebben. In 2017 is het niet gelukt om een EHBO-

cursus te starten, maar deze gaat begin 2018 van start.  

Landelijke competitie  

In het seizoen 2016-2017 hebben we gezwommen in de landelijke B-competitie. Gemiddeld neemt 

een brede selectie van ca. 30 zwemmers deel aan deze landelijke competitie. Hoewel de selectie nu 

beter bezet is, blijft de bezetting kwetsbaar. Hopelijk wordt dit nog uitgebreid met nieuwe 

zwemmers. Onze poulepartners zijn wederom NDD uit Doetinchem en De Rijn uit Wageningen.  

Trainingen 

De trainingsmomenten zijn dit seizoen gekoppeld gebleven aan de competitie waar een zwemmer in 

uitkomt. Hiervoor is gekozen om tot een evenredige verdeling te komen over de trainingsuren. De 

dinsdagochtend is in de tweede helft van het seizoen weer gestopt aangezien er rond de zomer een 

aantal zwemmers is vertrokken en er minder inkomsten binnenkwamen en daarnaast was het qua 

trainersbezetting ook lastig om de dinsdagochtend in te vullen.  

Trainers 

Het vertrek van Gerald Heethaar als hoofdtrainer en het vertrek van een aantal andere trainers 

hebben we gelukkig op weten te vangen met eigen trainers. We hebben we nog steeds een vacature 

voor een nieuwe hoofdtrainer die we graag ingevuld zien worden.  

De invulling van trainers loopt op dit moment redelijk goed. Wat een mooie en positieve 

ontwikkeling is, is dat oudere zwemmers aan andere groepen training geven en dit met veel plezier 

doen.  

Vrijwilligers  

Vele officials, trainers, commissieleden en ouders waren ook in 2017 actief voor Aquapoldro. Dankzij 

hun inzet kon Aquapoldro in 2017 deelnemen aan een enorm aantal wedstrijden en werden er veel 

activiteiten georganiseerd. 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.  

Gelukkig hebben we in 2017 wel weer een aantal nieuwe officials bijgekomen, maar ook op andere 

vlakken is aanwas cruciaal omdat er nu te weinig vrijwilligers zijn. 
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Financiën  

2017 hebben we financieel goed kunnen afsluiten. Door het weer laten vervallen van de 

dinsdagochtend training na de zomer en toch weer wat groei in leden na de zomervakantie. 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. 

Overzichten prestaties  

Nationale Kampioenschappen  
In januari 2017 werd Aquapoldro vertegenwoordigd bij de Nationale Junioren en Jeugd 
Kampioenschappen korte baan door vier zwemmers. 
Bij de Nationale Junioren en Jeugd Kampioenschappen op de lange baan werd Aquapoldro 
vertegenwoordigd door 3 zwemmers. 
Door veranderingen in het wedstrijdprogramma was er in december 2017 ook weer een NJJK korte 
baan. Bij deze kampioenschappen werd Aquapodro vertegenwoordigd door 2 zwemmers. 
Voor de Swim Cup en NK zwemmen mochten 3 zwemmers van Aquapoldro deelnemen aan een 
aantal afstanden. 
Ook heeft Aquapoldro in 2017 mee mogen doen aan de Nederlandse Estafettekampioenschappen. 
 
Gelderse Kampioenschappen 
Afgelopen jaar hebben we weer meegedaan aan de diverse Gelderse Kampioenschappen.  

✓ Gelderse winterkampioenschappen in januari en in november, vanwege wijzigingen in de 
wedstrijdkalender.  

✓ Gelderse Winter B Kampioenschappen ook twee keer afgelopen jaar, vanwege 
wijzigingen in de wedstrijdkalender. 

✓ Gelderse Kampioenschappen lange baan.  

✓ Gelderse Regio Lange afstandskampioenschappen. 

✓ Gelderse B Kampioenschappen  

✓ Gelderse Minioren Sprint Kampioenschap. 
Over het algemeen zijn tijdens al deze kampioenschappen weer mooie prestaties neergezet en veel 
individuele PR’s gehaald en de nodige medailles gewonnen. 
 
Juniorenmeet 
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 de Miniorenmeet en Minioren Circuit wedstrijden. Daarnaast kunnen minioren 
uitgenodigd worden voor medaillewedstrijden of – heel soms – voor de landelijke competitie. 
Uitgangspunt voor een wedstrijd is dat deze voor het niveau van de zwemmers passend is.  
 
Minior Swim Cup 
In 2017 mochten 2 zwemmers van Aquapoldro deelnemen aan de Minior Swim Cup (voorheen de 
Pieter Cup), een bijzondere wedstrijd in Eindhoven.  
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Medaillewedstrijd  
De medaillewedstrijd wordt georganiseerd samen met ZVV voor zwemmers die geen limiet halen 
voor de Gelderse en/of Gelderse B kampioenschappen. Bij deze wedstrijden werken we met 
“langzamer dan” limieten en de wedstrijden bieden een mooie uitnodiging voor zwemmers die niet 
in aanmerking komen voor de Gelderse kampioenschappen. 
 
Aquapoldro Sprint Bokaal  
De Aquapoldro Sprint Bokaal is weer de eerste wedstrijd van het zwemseizoen geweest. 
Deelnemende verenigingen: Berkelduikers, IJsselmeeuwen, NDD, Octopus en Aquapoldro. Met dit 
jaar een groot aantal deelnemers. Vanuit Aquapoldro deden mee: 41 zwemmers en 7 estafette 
teams. In totaal werd er 70 PR’s gezwommen.  
 
Fisec  
Sinds 1948 organiseert de F.I.S.E.C. internationale sportevenementen voor scholieren van het 
voortgezet en middelbaar onderwijs. De naam van de overkoepelende organisatie staat voor: 
Fédération Internationale Sportive de l’Enseignement Catholique. Deze organisatie spant zich in om 
binnen een sportieve context en daar buiten jongeren in de leeftijd van 15 – 17 jaar met elkaar in 
contact te brengen. Sport is bij uitstek geschikt om een bijdrage te leveren aan de internationale 
samenleving door het bevorderen van wederzijds respect en vriendschap onder de jeugd.  
De volgende landen zijn aangesloten bij de FISEC: België (Vlaanderen), Brazilië, Frankrijk, Engeland, 
Hongarije, India, Italië, Malta, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Spanje en de U.S.A. Bij toerbeurt 
organiseren deze landen dit internationale evenement.  
In 2017 vonden deze spelen plaats in Lignano (Italië) en vanuit Aquapoldro werden twee zwemmers 
geselecteerd.  
 
Masterzwemmen  
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 19 t/m 20 -1-2017 Maastricht 

 Bep van Riessen (75+): 400 meter vrije slag 1e, 800 meter vrije slag 1e. 
 Leny Kamp (70+): 50 meter rugslag 1e, 100 meter rugslag 1e, 50 meter vlinderslag 2e. 
 Bob de Vries (50+): 800 meter vrijeslag 2e, 1500 meter vrije slag 2e. Op beide afstanden 

behaalde Bob een Nederlands Master record. 
 
Master Wedstrijd Neptunus Arnhem 25-03-2017 

 Edzo Huisman, Petra Albers van Rijn, Theo Oosterkamp en Leny Kamp behaalden hier 7 
eerste, 1 tweede, 2 derde en 2 vierde plaatsen. 

 
O.N.M.K. Lange baan 04 t/m 07 -05-2017 Eindhoven 

 Leny Kamp (70+): 50 meter en 100 meter rugslag 1e. 
 Bob de Vries (50+): 1500 meter vrijeslag 2e, 800 meter vrije slag 3e . 
 Petra Albers-van Rijn (30+): 50 meter vrijeslag 15e. 

 
Zuiderzee circuit Grootebroek 21-05-2017 

 Leny Kamp behaalt een tweede plaats in het sprintklassement. 
 Bep van Riessen en Edzo Huisman hebben geen klassement vol gezwommen. 
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ONK Open Water Zwemmen Wilhelminadorp en Vlissingen 2 en 3 sept. 2017 

 Bob de Vries (50+): Kampioen op de 3000 meter vrijeslag. 
 
G.M.K. 29-10-2017 Winterswijk 

 Eerste plaatsen waren er voor Taco Blommenstein (1x), Marjolein Kiewiet (2x) en Leny Kamp 
(7x). 

 Tweede plaatsen waren er voor Taco Blommenstein (2x), Haya Blommenstein (1x) en Alissa 
Horlings (1x). 

 Een derde plaats was er voor Marjolein Kiewiet en Alissa Horlings. 
 De overige klasseringen Petra Albers en  Monique Donker 4e, Petra Albers en Alissa Horlings 

5e , Haya Blommenstein en Monique Donker 8e, Haya Blommenstein 9e. 
 In het verenigingsklassement zijn we 6e geworden. 

 
Zuidelijke cirkel Eindhoven 02-12-2017 

 Leny Kamp wint zowel het sprintklassement vrije slag als het sprintklassement wisselslag, 
Bep van Riessen, Haya Blommenstein en Edzo Huisman hebben het klassement niet vol 
gezwommen. 

 

Plannen 2018 

De plannen voor 2018 concentreren zich op de volgende doelen met als centraal thema ‘Werving. 

✓ Aanvullen en completeren van het bestuur. 

✓ Zorgen voor nieuwe leden, zowel de jeugd als de masters. 

✓ Invullen van diverse deeltaken door vrijwilligers omdat vele handen licht werk maken. 


