
ALV 2019-2020 tot oktober 2020 

Om te beginnen een heel vreemd jaar door de Corona crisis waarbij op ¾ van de competitie alles werd 

stilgelegd, geen wedstrijden meer, geen training en daarbij leek het ook alsof alle contact in 1 keer 

verdwenen was. Uiteraard gebeurde er juist van alles achter de schermen. 

Gelukkig konden we vanaf juni weer voorzichtig buiten opstarten en daar werd dankbaar gebruik van 

gemaakt. Landtraining op het grasveld bij het zwembad. 

De eindstanden van de competitie zijn geworden de uitslag die er was op het moment van de 

stillegging, dus niet alle teams hebben evenveel uit en thuiswedstrijden tegen elkaar gespeeld, maar dit 

probleem gold voor iedereen dus het was een juiste keuze om dit dan maar als eindstand neer te zetten 

DG1<13:     1e plaats  
DG2 (5x5):  4e plaats  
CG1<15:     2e plaats  
BJ1<17:      8e plaats  
Dames 1:    7e plaats  
Dames 2:    11e plaats  
Heren 2:      1e plaats  
Heren 1:          12e plaats 

Ook is een 2e jeugdkamp in Zeist niet van de grond gekomen, was wel gepland voor juni 2020, dit gaan 

we zeker dit huidige seizoen wel weer proberen in gang te zetten. 

Een vriendjes & vriendinnetjes toernooi is er ook niet van gekomen, ook dat zullen we dit seizoen 

moeten bekijken of dat gaat lukken. 

Teams: We zijn van 8 teams in 2019/20 naar 6 teams in 2020/21 gegaan, dit omdat een 2e damesteam 

toch niet wenselijk bleek. Was goed om te proberen maar niet goed haalbaar 

Ook is er dit seizoen geen EG team, dus het wordt zaak om met name jonge kinderen bij de vereniging 

zien te krijgen om zo een volledige opbouw te krijgen, alhoewel een A team is al een paar jaar niet 

mogelijk. 

Trainers: De meeste trainers gebruiken Super Coach Online, en naar tevredenheid. Alle trainers mogen 

dit gebruiken. 

Er mogen nog wel een paar trainers bijkomen, nu is het heel krap. 

Wel is er zo af en toe spanning tussen de trainers van waterpolo en van wedstrijdzwemmen, dit heeft te 

maken met de strakke tijden van in en uit het zwembad gaan of overlap van trainingen. 

Waterpolo opteert nog steeds heel graag voor een hele waterpolo avond waarbij alle leden dan kunnen 

trainen op 1 en dezelfde avond en waarbij je dan ook heel mooi kunt doorschuiven of een wedstrijdje 

plannen. Waarbij ook trainers meer en makkelijker kunnen samenwerken en overleggen. 

Scheidsrechters: 3 erbij, dus nu een totaal van 6. Gelukkig blijft Danny Berg nog steeds voor onze 

vereniging fluiten. Annemieke naast bestuursfunctie ook en Kasia als scheidsrechterscoordinator. Nu 

Lisette, Maarten-Willem en Sjoerd erbij. 



De bedoeling van de KNZB is dat alle 16 jarigen hun scheidsrechters diploma gaan halen. Wij als 

vereniging zijn nu wel aan het werk om alle 16 jarigen in ieder geval het basis diploma te laten behalen, 

dat is SR2 en daarbij mogen ze thuiswedstrijden van EG en DG 5x5 fluiten. Helaas hebben wij die teams 

nu niet voorhanden. 

Wel zijn er een 6-tal jongeren die nu hun W-Official diploma bijna hebben behaald, (4 oktober 2020). 

Hierna nog 12 te gaan in 2020 en 2021 

De WaterPoloCommissie vergaderd momenteel minder frequent, dat is iets wat we wel meer moeten 

gaan oppakken. 

Groei: nieuwe leden komen door: 

- proeflessen,  deze willen we niet meer willekeurig gaan doen maar structureel 1x/ maand of 2 

maanden aanbieden 

- SpurdPas , 4x 5 lessen per jaar 

- demo`s die we kunnen gaan geven na het C-diploma zwemmen van Spurd. Dit is nu 1x gebeurt 

en wordt vervolgd. 

Trainingstijden: jammer dat er geen donderdag avond Waterpolo-avond geregeld kan worden, blijft op 

de verlanglijst staan.  

Ook het conditiezwemmen voor de jeugd, op de vrijdagavond blijft op de verzoeklijst staan 

De maandagavond overlap tussen wedstrijdzwemmen en waterpolo is te doen maar niet ideaal. 

 

Kortom er valt nog wel wat te verbeteren maar dat kan pas als we met zijn allen onze schouders eronder 

zetten. 

 

Hilly 

 

 


