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Jaarverslag	Bestuur	2016-2017	
AZC-vrijwilligers	

Ook	dit	jaar	start	dit	verslag	met	een	dankwoord	aan	
alle	vrijwilligers	waarop	onze	zwemsport	soms	letterlijk	
drijft.	Met	de	inzet	van	deze	groep	vrijwilligers	kijken	
we	terug	op	een	succesvol	sportief	seizoen	waarin	
zaken	veelal	soepel	verliepen	en	onze	leden	zich	konden	
toeleggen	op	hun	sport.	Ook	de	sportief	actieve	leden	
dragen	naast	hun	sportieve	bijdrage	bij	aan	het	draaien	
van	onze	club.	Bar-	of	jurydienst.	Officials,	trainingen	
verzorgen,	teams	begeleiden…….enfin,	teveel	om	op	te	
noemen.	Een	bewijs	van	grote	betrokkenheid	van	onze	
leden!	
Wellicht	wel	het	hoogtepunt	voor	de	inzet	van	
vrijwilligers	was	het	Europees	Kampioenschap	
Waterpolo	Jeugd.	Met	een	heel	leger	aan	uiterst	
gemotiveerde	leden	hebben	we	onder	leiding	van	Jary	
Göbel	een	perfect	verlopen	toernooi	neergezet.	Een	
mega	prestatie	die	veel	goodwill	bij	de	KNZB	en	
waterpoloënd	Nederland	en	Europa	heeft	opgeleverd.	
AZC	en	Alphen	staan	weer	op	de	kaart!	

Het	bestuur	

Het	algemeen	bestuur	vergadert	gedurende	het	seizoen	
1x	per	2	maanden.	Het	dagelijks	bestuur	ongeveer	1x	
per	3	weken.	De	afdelingen	draaien	in	operationele	zin	
prima	met	inzet	van	de	hiervoor	aangehaalde	
vrijwilligers.	De	vertegenwoordiging	van	de	afdelingen	
REZ	en	Oldstars	is	met	ingang	van	dit	seizoen	geregeld	
door	het	aanstellen	van	een	bestuurlijke	
verantwoordelijk.	Voor	de	REZ	is	dat	de	voorzitter	
Waterpolo	en	voor	de	Oldstars	de	voorzitter	
Wedstrijdzwemmen.	Jeroen	Wijs	(REZ)	en	Marijke	
Vissers	(Oldstars)	treden	nog	steeds	op	als	
coördinatoren	van	deze	afdelingen.	
De	samenstelling	van	het	bestuur	is	als	volgt:	

• Voorzitter:	 Simon	de	Witte	
• Penningmeester	 Arie	van	Geen	
• Secretaris	 Marcel	In	der	Maur	
• Vz	Wedstrijdzwemmen	Joeri	Stoffels	
• Vz	Waterpolo	 Ronald	van	Eenennaam	
• Vz	Schoonspringen	 Marike	Jehee	
• Vice	Voorzitter	 Vacant	
• VZ	Synchroon	 Vacant	

Naast	de	reeds	vacante	bestuur	posities	dreigt	met	het	
statutair	aftreden	van	de	voorzitter,	voorzitter	
waterpolo	en	de	voorzitter	schoonspringen	een	
bestuurlijke	crisis.	Volgens	onze	statuten	dient	het	

bestuur	uit	minimaal	5	leden	te	bestaan.	Ondanks	
oproepen	in	de	nieuwsbrief	en	het	benaderen	van	
potentiele	kandidaten	is	het	bestuur	er	nog	niet	in	
geslaagd	opvolging	op	de	(aanstaande)	vacatures	te	
vinden.	Deze	uitdaging	is	niet	exclusief	voor	AZC.	
Contacten	met	andere	verenigingen	geven	eenzelfde	
ontwikkeling	weer.	Het	lijkt	tijd	om	met	een	frisse	en	
toekomstbestendige	blik	te	kijken	naar	de	opzet	van	
een	verenigingsbestuur.	

Ontwikkelingen	

De	samenwerking	tussen	AZC	en	Thermen2	krijgt	gestalte	
met	de	invulling	van	de	toegekende	Sportimpuls.	Deze,	
door	de	overheid	gesubsidieerde	impuls,	wordt	inhoud	
gegeven	door	het	organiseren	van	natte	
gymnastieklessen	voor	groepen	5/6	voor	5	basisscholen	
uit	Alphen	aan	den	Rijn.	Met	inzet	van	
trainers/begeleiders	vanuit	alle	afdelingen	verlopen	deze	
lessen	uiterst	succesvol.	De	kinderen	zijn	enthousiast,	als	
ook	de	ouders	en	de	participerende	scholen.	De	
Sportimpuls	loopt	2	jaar	en	nu	al	bezinnen	we	ons	met	
Thermen2	op	continuering	van	deze	lesvorm.	Zo	maken	
we	kinderen	enthousiast	voor	de	zwemsport	en	is	
doorstroom	naar	onze	vereniging	een	reële	optie.	Deze	
Sportimpuls	kent	ook	een	initiatief	voor	volwassenen.	In	
samenwerking	met	‘Alphen	beweegt’	organiseren	we	op	
zondagochtend	lessen	zwemvaardigheid.	Ook	een	mooie	
vorm	om	bewegen	in	het	water	te	promoten	en	de	
deelnemers	zijn	uiterst	tevreden	over	deze	lesvorm	en	
maken	bijzondere	progressie!		

De	deur	naar	onze	vereniging	staat	dus	wagenwijd	open.	
Dit	leidde	tot	bezinning	over	de	naamgeving	van	onze	
belangrijke	kweekvijver	door	de	jongste	jeugd	–de	REZ-.	
Niet	de	meest	aansprekende	naam	en	voor	
buitenstaanders	nauwelijks	te	begrijpen.	Met	een	
prijsvraag	onder	onze	leden	zijn	we	gekomen	tot	een	
nieuwe	naamgeving.	Met	ingang	van	het	nieuwe	seizoen	
gaat	deze	afdeling	op	vertrouwde	voet	verder	met	haar	
activiteiten	voor	de	jongste	jeugd	onze	de	naam	
‘Start4AZC’!	

Veilig	Sportklimaat	blijft	een	belangrijk	thema	binnen	
sportverenigingen.	Ook	de	KNZB	hecht	veel	waarde	aan	
een	goede	borging	van	dit	onderwerp	binnen	de	bij	haar	
aangesloten	clubs.	AZC	kent	naast	een	huishoudelijk	
reglement	-waarin	de	spelregels	rondom	sportiviteit	en	
respect	staan	beschreven-	nu	ook	een	adequate	invulling	
van	de	vertrouwenscontactpersoon.	Marion	Castelijn	en	
Petra	van	Geen	vullen	gezamenlijk	deze	functie	in	en	
zullen	in	het	komende	seizoen	–met	bijeenkomsten	voor	
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kaderleden	van	alle	afdelingen-	de	belangrijkste	thema’s	
en	afspraken	binnen	dit	thema	bespreken.	Ook	wordt	
van	alle	trainers/begeleiders	en	andere	kaderleden	
welke	‘werken’	met	jeugdleden	een	verklaring	omtrent	
gedrag	(VOG)	gevraagd.	
Het	bestuur	betreurt	de	schermutselingen	na	afloop	van	
de	play-off	wedstrijd	van	ons	1e	herenwaterpoloteam.	
Geen	voorbeeldgedrag	naar	onze	leden.	De	betrokken	
leden,	als	ook	het	kader	rondom	de	selectie,	zijn	zich	
hiervan	bewust.	Naast	de	forse	straffen	die	hiervoor	
door	de	tucht-	en	beroepscommissie	zijn	uitgesproken,	
vormt	dit	incident	een	ijkpunt	om	het	onderwerp	
‘sportiviteit	en	respect’	te	agenderen.	Niet	alleen	binnen	
de	selectie	zelf,	maar	ook	in	samenwerking	met	de	
scheidsrechtercommissie	van	de	KNZB.	Belangrijk	te	
vermelden	dat	op	initiatief	van	AZC	reeds	gesprekken	
met	de	scheidsrechterscommissie	hebben	
plaatsgevonden	om	de	juiste	balans	in	de	verhoudingen	
te	vinden.	

Al	langer	bestaat	bij	het	bestuur	de	wens	om	met	leden	
te	discussiëren	over	de	visie	en	de	koers	van	onze	club.	
Aan	het	einde	van	het	seizoen	is	daarmee	een	mooie	
start	gemaakt.	Met	een	afvaardiging	vanuit	alle	
afdelingen	zijn	in	een	avondsessie	meningen	en	ideeën	
uitgewisseld	over	onderwerpen	als	‘binding	met	AZC’,	
‘inzet	vrijwilligers’,	‘producten’	en	‘structuur.	Een	nuttige	
start	die	zeker	in	het	nieuwe	seizoen	vervolg	krijgt.	

Evenementen	

Gedurende	het	seizoen	zijn	tal	van	evenementen	
georganiseerd	met	inzet	van	veel	vrijwilligers.	In	het	
kader	van	ons	90	jaar	bestaan	was	er	rond	het	EJK	een	
reünie.	Een	uiterst	gezellige	avond	met	het	weerzien	van	
veel	(oud)leden.	Het	EJK,	zoals	eerder	aangehaald,	was	
een	groot	succes.	De	traditionele	nieuwjaarsreceptie	
werd	helaas	maar	matig	bezocht.	Het	bestuur	bezint	zich	
in	de	opzet;	het	moet	toch	mogelijk	zijn	om	met	veel	
leden	een	toast	uit	te	brengen	op	het	nieuwe	jaar!		
Een	feest	koppelen	aan	het	10-jarige	jubileum	van	de	
brand	die	zwembad	de	Thermen	in	as	legde?	Bij	AZC	kan	
dat;	een	gezellige	avond	met	pittige	snacks	die	doen	
denken	aan	de	hete	avond	in	2007.		
AZC	breed	werd	dit	jaar	het	Jeugdkamp	een	groot	
succes.	Met	meer	dan	100	kinderen	en	heel	veel	
begeleiders	een	geslaagd	weekeinde	en	het	bewijs	dat	
we	1	club	zijn.	Als	1	club	is	ook	het	fenomeen	
Clubkampioenschappen	weer	van	stal	gehaald.	Een	
welhaast	vergeten	traditie	werd	opgepoetst	vanuit	
wedstrijdzwemmen	en	ondanks	dat	de	organisatie	op	
nog	meer	deelnemers	had	gehoopt,	werd	het	een	erg	

geslaagd	en	sportief	evenement	dat	zeker	voor	herhaling	
vatbaar	is.	Natuurlijk	werd	ook	dit	jaar	de	Sint	feestelijk	
verwelkomt	in	zwembad	Aquarijn.	Een	perfect	
georganiseerd	feest,	met	dank	aan	de	organisatoren.	
Jammer	genoeg	zijn	we	er,	voor	het	2e	jaar	in	successie,	
niet	in	geslaagd	onze	voorgenomen	deelname	aan	de	
Alphense	Sportontmoeting	inhoud	te	geven.	Jammer,	
met	name	voor	de	teamsporten	bleken	er	te	weinig	AZC-
ers	beschikbaar.	

Communicatie	en	leden	(administratie)	

Facebook	is	ook	dit	jaar	weer	het	belangrijkste	platform	
waarin	AZC	nieuws	wordt	gedeeld.	Naast	de	besloten	
groepen	voor	elke	afdeling	wordt	nu	ook	gebruik	
gemaakt	van	een	‘open’	AZC	Facebookpagina.	Daarmee	
krijgen	we	als	AZC	nog	meer	exposure.	Daarnaast	is	deze	
pagina	gekoppeld	aan	Twitter	wat	maakt	dat	we	ook	op	
dat	sociale	platform	weer	in	beeld	zijn.	Ook	blijft	onze	
internetsite	een	belangrijke	bron	van	informatie	voor	
(potentiële)	leden.	Naast	de	algemene	gegevens	van	
onze	vereniging	communiceren	we	ook	daar	onze	
belangrijkste	resultaten	en	evenementen.	Omdat	niet	
iedereen	gecharmeerd	is	van	sociale	media	en	internet	
brengen	we	meerdere	malen	per	seizoen	een	
nieuwsbrief	(Waterpraet)	uit.	Metingen	en	feedback	
geven	aan	dat	deze	vorm	van	communicatie	positief	
wordt	gewaardeerd	door	onze	leden.	

De	ledenadministratie	ligt	nog	steeds	binnen	de	
portefeuille	van	het	secretariaat.	Op	deze	wijze	is	deze	
belangrijke	bron	van	ons	bestaan	(onze	leden)	heel	dicht	
tegen	het	bestuur	aan	georganiseerd.	

Overall	stijgt	het	aantal	leden	binnen	heel	AZC	met	9,5%.	
Dat	is	een	mooie	groei	van	het	aantal	actief	sportende	
leden,	officials,	donerende	leden,	leden	van	verdienste	
en	ereleden	tezamen.	Indien	we	louter	naar	de	actief	
sportende	leden	kijken	zien	we	maar	liefst	een	stijging	
van	11,4%.	Vooral	de	afdeling	wedstrijdzwemmen	en	
schoonspringen	groeien	hard.	Ook	de	afdeling	synchroon	
draagt	haar	steentje	bij.	Bij	waterpolo	zien	we	een	
geringe	teruggang	en	ook	Start4AZC	(voorheen	REZ)	
moet	in	het	nieuwe	seizoen	weer	extra	focussen	op	
nieuwe	instroom.	Wij	zijn	ook	blij	dat	met	de	lessen	
zwemvaardigheid	vanuit	de	Sportimpuls	waar	inmiddels	
ongeveer	15	nieuwe	leden	actief	zijn.		

Financieel	

De	exploitatie	van	AZC	pakt	gedurende	dit	seizoen	
substantieel	beter	uit	dan	begroot.	Mooie	zwarte	cijfers	
in	de	realisatie	en	sinds	lange	tijd	ook	een	gering	eigen	
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vermogen.	Na	jaren	waarin	we	een	negatief	vermogen	
moesten	presenteren,	een	belangrijke	mijlpaal.	Echter	
geen	reden	om	achterover	de	zitten.	De	financiën	vragen	
blijvend	de	aandacht	van	het	bestuur	teneinde	de	
continuïteit	van	AZC	te	borgen.	Met	Thermen2	zijn	
afspraken	gemaakt	over	de	financiële	afwikkeling	van	de	
inventaris	van	Aquahome	welke	in	de	in	realisatie	
2016/2017	en	in	de	begroting	van	het	nieuwe	seizoen	
zijn	verwerkt.	De	lopende	kwestie	met	Sportspectrum	
verloopt	volgens	afspraak.	Rond	november	2017	zal	
duidelijk	worden	of	deze	afspraken,	met	daarbinnen	een	
aanzienlijke	kwijtschelding	van	een	deel	van	de	
vordering	op	AZC,	conform	intentie	zal	worden	
kwijtgescholden.	Het	is	evident	dat	deze	beslissing	
impact	heeft	op	de	vermogenspositie	van	onze	club.	

Marcel	In	der	Maur	
Secretaris	bestuur	AZC	

	

Jaarverslag	Afdeling	Schoonspringen	
seizoen	2016-2017	

De	twee	belangrijke	doelstellingen	van	de	afgelopen	
jaren	zijn:	

• Het	plezier	in	schoonspringen.	
Inmiddels	ligt	het	accent	bij	de	afdeling	
schoonspringen	op	de	breedtesport.	
Daarnaast	levert	AZC	nog	steeds	NK-springers.	

• Stabiliteit,	ook	van	het	aantal	leden.	Het	meest	
ideaal	is	25	springers	met	minimaal	2	vaste	
trainers.	

Beide	doelstellingen	zijn	in	het	seizoen	2016-2017	
bereikt.	

De	springers	

De	meeste	leden	zijn	jonge,	enthousiaste	springers.	Het	
afgelopen	jaar	is	het	aantal	jongens	toegenomen.	
Schoonspringen	is	internationaal	gezien	meer	een	
mannensport,	maar	in	Nederland	zijn	er	juist	weinig	
jongens	die	schoonspringen.	We	zien	daarom	graag	dat	
er	steeds	meer	jongens	komen	schoonspringen.	
Het	is	ook	leuk	dat	er	2	kinderen	lid	zijn	van	voormalige	
AZC	NK	springers	Lisette	van	Rijn	en	Sylvia	Donkersloot.	

Jonge	kinderen	wisselen	sneller	van	sport.	Het	verloop	
bij	schoonspringen	is	relatief	groot.	Maar	de	toestroom	
blijft	stabiel.	

	

Trainers		

Sanne	en	Maud	de	Witte	zijn	de	vaste	trainers.	Op	
donderdag	trainen	de	meeste	jonge	beginners	en	helpt	
voormalig	schoonspringers	Seraja	van	Veen	hen.	Patrick	
van	der	Meer,	een	bekende	landelijke	trainer	met	veel	
ambitie	traint	met	een	eigen	groep	NK-springers	en	
ondersteunt	tegelijkertijd	de	trainers.	

De	trainingen	

AZC	biedt	2	trainingen	in	Alphen.	Voor	de	
wedstrijdspringers	zijn	maandelijks	extra	
regiotrainingen.	De	NK-springers	trainen	ook	in	Den	
Haag	of	Leiden.	
Dit	seizoen	boden	de	afdelingen	synchroonzwemmen	en	
schoonspringen	samen	zaaltrainingen	aan	bij	4Sport,	van	
de	voormalige	hoofd	trainster	Katja	van	Leeuwen.	

Prestaties	

Dankzij	de	samenwerking	binnen	de	regio	kunnen	we	
veel	wedstrijden	op	verschillende	niveaus	organiseren.	
Iedereen	kan	dus	op	eigen	niveau	aan	wedstrijden	
meedoen.	Ieder	jaar	reiken	we	de	Ina	Slee	wisseltrofee	
uit	aan	een	talentvolle	beginner.	Dit	jaar	valt	de	eer	aan	
Vlinder	Ihlen.	

Het	is	ook	aan	de	samenwerking	met	andere	
verenigingen	te	danken	dat	we	Alphense	springers	naar	
de	Nederlandse	top	kunnen	begeleiden.	

• Stephanie	Siegers	staat	nu	als	master	op	het	NK-
ere	podium.	

• Lize	van	Leeuwen	en	Florian	Prins	komen	inmiddels	
uit	voor	Den	Haag.	
Sanne	de	Witte	traint	hen	in	Alphen,	in	overleg	met	
de	trainer	van	Den	Haag.	

Lize	en	Florian	behalen	ook	NK-medailles	met	synchroon	
springen,	samen	met	Haagse	springers.	

• Hilde	Spaan	is	de	topspringer	van	Nederland	in	
haar	categorie.	Zij	traint	mede	in	Alphen	en	komt	
uit	voor	Leiden.	

De	belangrijkste	prestatie	is	ook	dit	jaar	weer	dat	zoveel	
springers	zoveel	plezier	beleven!	

Marike	Jehee	
Voorzitter	Schoonspringcommissie	
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Jaarverslag	Afdeling	Synchroonzwemmen,	
seizoen	2016-2017	

Landtraining/Watertraining	

Het	seizoen	startte	op	zaterdag	28	augustus	met	de	
eerste	watertraining.	Net	als	vorig	jaar	is	er	dit	jaar	voor	
alle	meiden	landtraining	bij	Rico4Sport	gedaan,	in	het	
gebouw	van	Rayer	Healthcare.	Hier	werd	de	
rompstabiliteit	en	kracht	van	de	meiden	getraind	door	
een	gediplomeerde	sportinstructeur.	

Wedstrijden	onderbouw	

De	onderbouw	zwemsters	deden	mee	aan	de	
meerkamp	figuren	in	september,	december	(met	
kerstuitvoering)	en	maart.	Door	het	jaar	heen	was	er	
drie	keer	diplomazwemmen	waarbij	het	
slagingspercentage	hoog	was.	Eind	juni	vond	ook	nog	de	
meerkamp	uitvoeringen	plaats,	ditmaal	in	ons	eigen	
bad.	Bij	categorie	1	eindigde	de	ploeg	op	een	mooie	2e	
plek.	De	ploeg	van	categorie	2/3	belandden	helaas	met	
hun	4e	plaats	net	naast	het	podium,	maar	bij	categorie	
4/5	nam	zowel	de	soliste	als	de	ploeg	de	gouden	plak	
mee	naar	huis.	

Figurenwedstrijden	bovenbouw	

In	de	maanden	tot	het	eind	van	2016	vonden	de	
limietenwedstrijd	en	interregiowedstrijden	figuren	voor	
de	verschillende	leeftijden	in	de	bovenbouw	plaats.	Bij	
de	interregio’s	van	de	verschillende	leeftijdscategorieën	
scoorde	een	aantal	van	onze	meiden	boven	
verwachting.	Tijdens	de	regiokampioenschappen	
figuren	deden	er	in	totaal	ruim	30	meiden	van	AZC	mee.	
Van	de	twaalf	te	behalen	medailles,	nam	AZC	er	drie	
mee	naar	huis.	In	februari	was	er	ook	nog	een	
limietenwedstrijd	en	op	3	juni	hebben	we	zelf	nog	een	
extra	wedstrijd	georganiseerd	als	extra	oefening	voor	
de	Synchro	Beat.	

Demonstraties		

Op	zondag	19	maart	werd	er	een	demonstratie	
gezwommen	door	de	afdeling	synchroonzwemmen.	
Solo’s,	duetten	en	ploegen	werden,	vaak	voor	het	eerst,	
aan	een	groot	publiek	getoond.	

Uitvoeringswedstrijden	bovenbouw	

Op	alle	interregiowedstrijden	(senioren,	junioren,	age2	
en	age1)	was	AZC	vertegenwoordigd	met	een	duet	
en/of	een	team.	De	senioren	wedstrijd	ging	op	het	
laatste	moment	helaas	niet	door	vanwege	de	slechte	
weersomstandigheden.	Bij	de	junioren	werd	de	ploeg	

6e.	Bij	de	Age	II	wedstrijd	kwamen	solo	en	ploeg	met	de	
bronzen	plak	thuis;	het	duet	greep	er	net	naast	met	een	
4e	plek.	De	Age	I	meiden	namen	de	meiden	op	het	
onderdeel	duet	de	zilveren	plak	mee	terug	naar	Alphen;	
solo	en	ploeg	eindigden	op	een	6e	plaats.	De	Age	I	
wedstrijd	werd	gecombineerd	met	de	interregio	Vrije	
Combinatie	waar	onze	junioren/senioren	ploeg	de	
bronzen	plak	bemachtigde.	Onze	Age	II	meiden	hadden	
ook	een	combo	gemaakt	en	zij	eindigden	op	een	nette	
9e	plaats.	Tijdens	de	regiokampioenschappen	
uitvoeringen	namen	de	AZC	meiden	1	gouden,	5	
zilveren	en	1	bronzen	medaille	mee	naar	huis.	Een	hele	
mooie	uitslag	die	laat	zien	dat	we	goed	presteren	in	de	
regio.	

Oranjeploeg	

Op	basis	van	de	resultaten	van	vorig	seizoen	was	één	
van	onze	zwemsters,	Merel	Leuring,	uitgenodigd	deel	te	
nemen	aan	de	KNZB	ploeg	Oranje	2	samen	met	nog	9	
andere	meiden.	Merel	was	ook	uitgekozen	om	voor	
Oranje	een	duet	te	zwemmen	samen	met	Floor	
Speckens	van	WVZ.	Hiervoor	werd	een	start-
gemeenschap	aangegaan	waardoor	zij	ook	samen	
wedstrijden	en	op	de	NK	Synchro	Beat	konden	
zwemmen.	Tijdens	de	regiokampioenschappen	wonnen	
zij	zilver	en	op	de	NK	Synchro	Beat	werden	zij	met	hun	
uitvoering	derde	en	stonden	dus	op	het	podium!	Een	
mooi	resultaat	voor	deze	jonge	meiden!	

Nederlandse	Kampioenschappen	(NK)	

Het	eerste	NK	was	het	NK	Senioren	in	Hoofddorp.	Op	
zaterdag	28	januari	zwom	ons	duet	met	hun	korte	kuur	
naar	een	mooie	6e	plaats.	Uiteraard	deed	ook	de	ploeg	
mee;	zij	werden	4e	in	de	voorrondes,	maar	konden	deze	
plek	helaas	net	niet	houden	tijdens	de	finale	op	zondag	
29	januari.	Zij	eindigden	dus	als	5e.	Tijdens	de	
Nederlandse	Junioren	Kampioenschappen	(NJK)	in	
Roosendaal	op	25	maart	werd	er	op	zaterdag	eerst	
techniek	gezwommen	en	daarna	een	uitvoering,	waarbij	
onze	meiden	een	8e	plaats	haalden	ondanks	het	feit	dat	
ze	maar	met	zijn	vieren	zwommen.	Een	knappe	
prestatie	dus!	In	het	weekend	van	10	en	11	juni	vond	de	
Synchro	Beat	in	Eindhoven	plaats.	Op	zaterdag	werd	
eerst	de	techniek	gezwommen,	waarbij	alle	
uitvoeringen	zich	plaatsten	voor	de	finales!	De	Age	I	
solo	werd	9e,	het	duet	4e	en	de	ploeg	eindigde	op	de	7e	
plaats.	Bij	de	Age	II	categorie	deden	we	het	ook	goed:	
de	solo	werd	7e,	het	duet	10e	en	de	ploeg	4e.	Zoals	
eerder	vermeld	behaalde	Merel	met	haar	Oranje	
duetpartner	de	3e	plek.	Op	zaterdag	werd	aan	het	eind	
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van	de	dag	ook	nog	het	NK	Vrije	combinatie	
gezwommen.	Hier	deed	AZC	maar	liefst	met	drie	
ploegen	aan	mee.	Onze	junioren/senioren	werd	hier	5e,	
ons	‘recreatieteam’	11e	en	de	Age	II	combo	behaalde	
een	12e	plaats.	Allemaal	uitslagen	waar	we	trots	op	
kunnen	zijn.	

Luxemburg	

Eind	april	is	ons	Age	II	duet	naar	Luxemburg	afgereisd	
voor	het	internationale	toernooi	wat	daar	elk	jaar	
plaatsvindt:	de	Synchro	Cup.	Dit	toernooi	werd	voor	de	
26e	keer	georganiseerd	en	dit	jaar	werd	deelgenomen	
door	7	verschillende	landen	met	een	totaal	
deelnemersveld	van	368.	De	meiden	hebben	een	
gezellig	tijd	gehad	en	behaalde	met	hun	uitvoering	een	
mooie	8e	plaats	(van	de	26!).	

OC	

Fleur	van	onze	Age	II	ploeg	heeft	dit	seizoen	naast	haar	
reguliere	training	bij	AZC,	ook	getraind	bij	het	OC	(KNZB	
opleidingscentrum)	op	basis	van	haar	resultaten	van	het	
vorig	seizoen.	Helaas	gaat	dit	opleidingscentrum	
volgend	jaar	niet	meer	verder	(of	in	een	andere	vorm).	
De	resultaten	in	het	afgelopen	seizoen	laten	zien	dat	we	
zowel	regionaal	als	nationaal	goed	mee	doen	en	prijzen	
weten	binnen	te	halen.	Daarnaast	hebben	we	het	
afgelopen	jaar	met	een	groot	aantal	zwemsters	(in	
totaal	37)	mee	gedaan	aan	de	verschillende	Nationale	
Kampioenschappen	en	daarbij	ook	goed	gepresteerd.	
Ook	bij	de	onderbouw	zijn	er	in	het	afgelopen	seizoen	
veel	diploma’s	en	medailles	behaald.	

Eindshow	

Op	zondag	2	juli	heeft	de	afdeling	het	seizoen	
afgesloten	met	een	spetterende	eindshow	voor	ouders	
en	andere	belangstellenden	met	het	thema	“Musicals”.	
Dit	was	een	groot	succes	en	een	geweldige	manier	om	
een	lang	seizoen	mee	af	te	sluiten.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Ingrid	Braxhoven	
Synchrooncommissie	

	

Jaarverslag	Afdeling	Waterpolo	
seizoen	2016-2017	

Algemeen	

De	trend	van	de	afgelopen	seizoenen	zette	zich	in	het	
seizoen	2016-2017	verder	door.	AZC	waterpolo	wordt	
zichtbaarder	en	zichtbaarder,	met	zowel	sportieve	
prestaties	als	met	evenementen.		

Selectie	

	De	selectie	van	AZC	bestaat	uit	het	1e	en	2e	
herenteam,	aangevuld	met	het	BJ1	jeugdteam.		

Dat	1e	team	–	in	de	competitie	uitkomend	onder	de	
naam	AZC	Moscow	–	was	in	staat	om	in	de	reguliere	
competitie	een	schitterende	2e	plaats	te	bemachtigen.	
Die	2e	plaats	gaf	recht	op	een	mooie	positie	in	de	play-
offs.	Het	kan	echter	verkeren.	In	een	dubieuze	alles-of-
niks	kwartfinale	in	ons	zwembad	Aquarijn	werd	de	pas	
afgesneden	naar	de	halve	finale.	Weer	geen	
hernieuwde	landstitel	dus!	Het	wachten	duurt	lang,	
maar	zal	eens	worden	beloond.	

	
Het	2e	team	daarentegen	verraste	keer	op	keer	in	de	
competitie.	Sterke	wedstrijden	–	waarvan	sommige	
onder	aanvoering	van	wat	extra	ervaring	–	werden	
afgewisseld	met	(laten	we	zeggen)	spannende	
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wedstrijden.	Startend	met	een	doelstelling	te	eindigen	
bij	de	eerste	vier,	werd	die	doelstelling	na	de	winterstop	
bijgesteld	naar	eindigen	bij	de	eerste	twee,	ofwel	recht	
op	promotie.	Het	werd	een	kampioenschap!	Hoe	
waardeloos	was	eerdere	degradatie	uit	de	Reserve	
Eredivisie	en	hoe	leerzaam	was	de	bijna	verdere	
degradatie	in	seizoen	2015-2016,	maar	na	een	aantal	
seizoenen	in	de	reserve	eerste	klasse	te	hebben	
gebivakkeerd	is	AZC	heren	2	weer	terug	in	de	
competitie	waar	het	hoort:	de	Reserve	Eredivisie.	

	
Ook	mooi	om	te	zien:	steeds	meer	jeugd	krijgt	een	kans	
om	het	harde	werken	in	heren	2	en	in	de	BJ1	om	te	
zetten	in	deelname	in	het	1e	team.	Thom	Hartog	en	Tim	
van	Eenennaam	maakten	hun	debuut,	na	al	eerdere	
deelnames	van	Julian	Duijkers,	Dano	en	Stan	De	Mey,	
Jort	Stienstra	en	Nathan	de	Zwaan.		

Helaas	had	het	BJ1	team	het	moeilijker.	De	balans	in	het	
team	kon	niet	goed	worden	gevonden	en	de	landelijke	
BJ1-Eredivisie	bleek	te	hoog	gegrepen.	Een	laatste	
plaats	viel	het	team	ten	deel.	Om	het	plezier	in	het	spel	
niet	verloren	te	laten	gaan,	zal	het	BJ1-team	volgend	
seizoen	op	regionaal	niveau	verder	gaan,	om	in	alle	rust	
weer	op	te	kunnen	bouwen.	

Om	de	selectie	verder	vorm	te	geven	in	het	volgend	
seizoen,	zullen	voor	2017-2018	het	3e	en	4e	
omgedraaid	worden.	Het	nieuwe	heren	3	zal	met	het	
omdraaien	ook	een	deel	van	de	selectiespelers	onder	
haar	hoede	nemen.	Juist	ook	het	opleiden	van	jongens	
vanuit	de	reserve	2e	klasse,	onder	aanvoering	van	
ervaren	spelers,	zal	de	aanvoer	naar	heren	2	en	heren	1	
nog	bestendiger	maken,	zo	is	de	verwachting.	

Breedtesport	

Een	rekensom	leert	dat	45-50%	van	de	actieve	AZC	
leden	waterpoloërs	betreft.	Tel	de	selectieleden	eruit,	
dan	nog	houden	we	een	substantieel	deel	van	al	onze	
leden	over.	Het	mag	duidelijk	zijn	dat	deze	groep	
belangrijk	is	voor	sfeer,	ondersteuning	en	organisatie	

binnen	de	vereniging.	Helaas	staat	de	groep	ook	onder	
druk.	Motivatie	en	leeftijd	tellen	steeds	zwaarder	mee.	
Aan	het	eind	van	seizoen	2016-2017	werd	de	waterpolo	
afdeling	dan	ook	geconfronteerd	met	het	onvermijdelijk	
afhaken	van	een	deel	van	de	senior	leden.	Het	maakte	
dat	met	de	teamindeling	voor	het	volgend	seizoen	al	
vroeg	werd	begonnen,	maar	pas	laat	kon	worden	
geëindigd.	Het	proces	om	te	komen	tot	een	nieuwe	
teamindeling	bleek	nogal	volatiel,	maar	het	lijkt	gelukt.	
Wel	betekent	het	dat	volgend	seizoen	zal	worden	
gestart	met	nog	maar	7	herenteams.		

Bij	de	dames	en	meisjes	was	een	positieve	trend	waar	
te	nemen.	Het	damesteam	(als	7e	geëindigd)	,	hoewel	
geconfronteerd	met	een	keepersprobleem,	lijkt	steeds	
groter	te	worden.	Het	meisjesteam	–	een	
combinatieteam	met	OZV	–	blijft	intact	en	zal	volgend	
seizoen	haar	opwachting	maken	in	de	regionale	BM	
competitie.	In	de	CM	competitie	eindigde	het	team	als	
5e.	Het	is	lang	geleden	dat	AZC	een	BM	meisjesteam	
heeft	kunnen	inschrijven.		

Overige	jeugd	

Wisselende	cijfers	en	zorgelijke	blikken,	dat	is	in	het	
kort	samengevat	de	mid-2017	situatie	voor	de	AZC	
waterpolojeugd.	Zorgelijk	vanuit	de	aantallen,	die	met	
name	op	E-	en	F-niveau	op	dit	moment	wat	
achterblijven.	Wel	mooi	om	te	vermelden	dat	ook	
volgend	seizoen	op	D-niveau	een	apart	meisjes-	en	een	
apart	jongensteam	kan	worden	ingeschreven.	
Wisselend	vanuit	sportieve	prestaties:	de	CJ-jeugd	werd	
heel	mooi	2e	in	haar	competitie,	en	doordat	de	als	
eerste	geëindigde	ploeg	dispensatiespelers	in	haar	
midden	had,	regiokampioen.	Dit	was	voor	deze	ploeg	
het	2e	kampioenschap	op	rij.	Veel	van	de	jongens	zullen	
volgend	seizoen	hun	opwachting	maken	in	de	BJ1.	Het	
DG1	team	werd	8e,	het	DG2	team	5e	en	het	EG1	team	
8e.	
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Sinds	seizoen	2016-2017	werd	de	jeugd	overigens	in	de	
middag	door	de	Waterpolo	School	Holland	getraind.	Als	
trainers	stonden	veelal	spelers	van	het	1e	en	2e	langs	
de	kant.	De	middagtrainingen	–	het	was	even	wennen	–	
werden	in	het	algemeen	goed	bezocht.		

Samenwerking	met	Thermen2		

Ultimo	seizoen	2015-2016	nam	Thermen2	het	
zwembadbeheerder	over	van	het	SportSpectrum.	Door	
een	vergaande	samenwerking	bleek	AZC	in	het	
algemeen,	en	de	waterpolo	afdeling	in	het	bijzonder,	in	
staat	bijzondere	evenementen	te	organiseren.	Het	
leverde	AZC	een	boel	positieve	PR.		

EJK		

In	september	2016	werden	de	Europese	Jeugd	
Kampioenschappen	O19	in	ons	thuisbad	AquaRijn	
georganiseerd.	Met	ondersteuning	van	vrijwilligers	van	
andere	afdelingen,	en	onder	aanvoering	van	een	groep	
vrijwilligers-managers,	werd	door	de	waterpolo	afdeling	
een	waar	festijn	neergezet.	Het	leverde	de	vereniging	
veel	goodwill.		

Natte	gymlessen		

Ook	de	natte	gymlessen	zijn	het	vermelden	waard.	
Vrijdagochtenden	werden	heel	specifiek	ingericht	om	
scholen	uit	te	nodigen,	om	kinderen	kennis	te	laten	
maken	met	water,	met	zwemmen,	met	zwemsporten	
en	met	AZC.		

Vrijwilligers		

De	afdeling	waterpolo	kent	een	groot	aantal	
vrijwilligers,	zowel	vanuit	de	breedtesport	als	vanuit	de	
prestatieteams.	Maar	ook	van	buitenaf!	Mensen	die	
simpelweg	hun	hart	hebben	verpand	aan	onze	gave	
sport.	Natte	gymlesbegeleiders,	scheidsrechters,	
juryleden,	trainers,	opleiders,	coaches,	teammanagers,	
mensen	die	het	bad	opbouwen	en	afbouwen,	
kampbegeleiders,	jury	coördinatoren,	barmedewerkers,	
heren	1	rookmakers,	DJ’s,	lichtshow	makers,	
bestuursleden,	iedereen	namens	de	waterpolo	
commissie	van	harte	bedankt	voor	jullie	ondersteuning.	

	
Volgend	seizoen	gaat	AZC	heren	1	Europa	in,	maar	komt	
Europa	ook	bij	ons	op	bezoek.	We	zullen	jullie	voor	de	
gebruikelijke	en	nieuwe	avonturen	hard	nodig	hebben	
en	hopen	dan	ook	weer	een	beroep	op	jullie	te	mogen	
doen.	

Namens	de	afdeling	Waterpolo/waterpolocommissie,	

Ronald	van	Eenennaam	
Voorzitter	waterpolocommissie	

	

Jaarverslag	Afdeling	Zwemmen	
seizoen	2016-2017	

Algemeen:	

Het	seizoen	2016-2017	is	een	goed	en	sportief	jaar	
geweest	waarin	we	de	ingezette	groei	in	ledenaantal	
hebben	doorgezet.	De	bijbehorende	uitdagingen,	zoals	
extra	geschoold	kader,	vrijwilligers	en	structuur,	gaan	
de	goede	kant	op.	Al	met	al	is	de	zwemafdeling	van	AZC	
een	stabiele	afdeling	met	groeipotentie	waar	
gezelligheid	de	voornaamste	drijver	is,	naast	een	
enorme	toegankelijkheid	(zwemmen	is	voor	iedereen).	
De	afdeling	is	financieel	gezond,	met	name	door	een	
groeiend	ledenaantal.		
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De	zwemcommissie	bestaat	uit:	

Joeri	Stoffels	 Voorzitter		

Marion	Castelijn	 Secretaris	

Michael	Go,	Mariska	
Kroon	

Technische	commissie	

Ilona	de	Wit,	Sandra	
Daamen,	Tamara	
Nooitgedacht	

Wedstrijdsecretariaat	&	
Officials	

Carla	ten	Dam,	
Monique	Munnik,	Anja	
Zwanenburg	

Activiteiten	Commissie	

Peter	Bootsma	 Penningmeester	

Jan	Sonneveld	 Kleding	&	PR	

	

Op	dit	moment	heeft	de	zwemafdeling	ca.	110		
zwemmende	leden,	een	stijging	van	net	geen	25%	t.o.v.	
het	vorige	seizoen.	Opvallend	is	de	harde	groei	aan	de	
onderkant	(nieuwe	jeugdleden).	Deze	trend	van	
ledengroei	is	al	een	tijdje	zichtbaar,	mede	aan	de	volle	
trainingsuren.	

Naast	de	groep	wedstrijdzwemmers	hebben	we	ook	nog	
de	groep	Masters	en	doen	we	aan	ouderzwemmen	
tijdens	de	trainingsuren,	die	allen	graag	onder	
begeleiding	willen	trainen	van	de	trainers	van	
Wedstrijdzwemmen.	Daarnaast	trainen	leden	van	
andere	AZC	afdelingen	mee.	

Trainers:	

Dit	seizoen	stond	in	het	teken	van	het	opleiden	van	de	
zwemmers	die	eigenlijk	al	trainingen	verzorgden.	Dit	
najaar	zullen	alle	trainers	naar	verwachting	hun	
certificaat	hebben	ontvangen.	Helaas	hebben	2	ervaren	
trainers	een	stapje	teruggedaan,	maar	het	nieuwe	bloed	
heeft	enorm	veel	potentie.	Het	verzorgen	van	de	
trainingen	bij	de	REZ	is	wederom	een	succes	gebleken.		

Secretariaat	

Met	het	stijgen	van	het	aantal	leden,	stijgt	ook	de	
hoeveelheid	werk	op	administratief	gebied.	Extra	
handen	is	hier	nodig	gebleken,	hetgeen	onze	prioriteit	
heeft.		

Wedstrijdsecretariaat	&	Officials	

Er	zijn	veel	wedstrijden	gezwommen	hetgeen	veel	werk	
met	zich	meebrengt.	De	extra	uitdaging	voor	het	
wedstrijdsecretariaat	is	de	ingebruikname	van	de	

nieuwe	software.	Het	lijkt	erop	dat	de	overgang	goed	
gaat	verlopen	dankzij	grote	inspanningen.	

Ondanks	een	enthousiaste	club	officials	blijft	het	zaak	
(in	het	kader	van	de	continuïteit)	om	nog	een	aantal	
ouders	aan	deze	groep	toe	te	voegen.		

Activiteiten	

	
1.	Zwemclinic	

Ook	dit	seizoen	was	er	weer	een	clinic,	nu	voor	de	
schoolslag.	Ditmaal	gegeven	door	Bas	van	Velthoven	
en	Lennart	Stekelenburg.	Met	een	erg	goede	opkomst	
en	veel	enthousiasme	werd	het	een	groot	succes.	Naast	
Bas	en	Lennart	zijn	we	onze	sponsor	Jan	Sonneveld	erg	
dankbaar.	

2.	Clubkampioenschappen	

Sinds	vele	jaren	hebben	we	weer	
Clubkampioenschappen	gehouden.	Het	was	een	
geslaagd	evenement	dat	de	komende	jaren	moet	
doorgroeien,	met	name	in	het	aantal	deelnemers.		

3.	Open	dag	

De	trainers	hebben	een	top	open	dag	georganiseerd	
alsmede	een	blauwdruk	neergelegd	voor	de	komende	
jaren.	De	bedoeling	is	hiervan	een	terugkerend	
evenement	te	maken. 

4.	Borstcrawl	cursus	

In	samenwerking	met	Thermen2	verzorgt	AZC	(Ramona	
Linting)	een	12	weekse	borstcrawlcursus.	De	nieuwe	
cursus	voor	dit	seizoen	lijkt	al	volgeboekt	te	zijn.	Wij	
hopen	hier	meer	Masters	aanwas	te	krijgen.	
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5.	Kamp	

Ook	het	tweede	groot-AZC	kamp	is	een	succes	
geworden.	Wij	zien	dit	als	een	van	de	belangrijkste	
momenten	waarbij	wij	de	afdelingen	kunnen	verbinden.		

Sponsoring	

Onze	grootste	sponsor	is	Alphenaar	Utiliteitsbouw	
geweest,	die	de	opleidingskosten	heeft	gefinancierd.	
Doel	voor	komend	seizoen	is	naast	de	huidige	
sponsoren	enkele	nieuwe	te	werven	door	nieuwe	
vrijwilligers.	

Vooruitblik	2017-2018	

In	het	komende	seizoen	zal	de	nadruk	liggen	op	
presteren	in	de	Verenigingscompetitie	en	de	Vijfkamp.	
Verder	zal	de	nadruk	liggen	op	een	beheerste	
ledengroei	en	een	zinvolle	bijdrage	leveren	aan	een	
gezellig	en	gezond	AZC.		

Op	deze	manier	hopen	wij	verdere	continuïteit	te	geven	
aan	het	sportief	en	financieel	gezond	houden	en	
verbeteren	van	AZC	wedstrijdzwemmen.	

Namens	de	commissie	en	de	trainersgroep,	

Joeri	Stoffels	
Voorzitter	wedstrijdzwemcommissie	

	

	

Jaarverslag	Afdeling	REZ	
seizoen	2016-2017	

Ook	seizoen	16-17	begonnen	wij	weer	met	een	flink	
aantal	enthousiaste	kinderen.	

Deze	keer	waren	er	meer	dan	anders	door	gestroomd	
binnen	de	club.	Daar	doen	we	het	voor.	

Door	elke	week	weer	gemotiveerde	begeleiding	langs	
het	bad	te	hebben	vinden	de	kids	het	elke	week	weer	
leuk.	De	afwisseling	van	de	vier	AZC	afdelingen	in	dat	
ene	uurtje	is	precies	goed	om	de	leden	spelenderwijs	
beter	te	leren	zwemmen,	zodat	ze	leuk	door	kunnen	
stromen.	

Dit	jaar	hebben	wij	voor	het	eerst	twee	keer	per	seizoen	
met	kleding	aan	gezwommen.	Dat	valt	zwaar	tegen	voor	
onze	jongste	leden.	Na	twee	banen	zijn	de	meeste	al	
bekaf.	Lucht	scheppen	met	een	regenjas	aan	zodat	je	
makkelijk	kan	drijven	valt	ook	niet	altijd	mee.	

Het	sponsor	zwemmen	heeft	er	toe	geleid	dat	de	
kinderen	hun	eigen	uitstapje	naar	Avifauna	hebben	
gefinancierd.	Ze	hebben	daar	heel	veel	gesponsorde	
zwembanen	voor	moeten	zwemmen.	Een	topprestatie	
van	niveau	en	een	leuke	afsluiting	van	het	seizoen.	

	
Eind	van	het	zwemseizoen	kon	iedereen	na	het	insturen	
van	ideeën,	stemmen	op	een	nieuwe	naam	voor	de	REZ.	
Via	de	verschillende	sociale	media	kanalen	weet	
iedereen	inmiddels	dat	de	naam	Start4AZC	met	35%	
heeft	gewonnen. 

Jeroen	Wijs	
Coördinator	REZ	


