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Jaarverslag Bestuur 2017-2018 
AZC-vrijwilligers 

Verenigen, een geroemde ‘samenscholingsvorm’ waar 
we in Nederland patent op hebben, brengt mensen 
samen met een gedeelde passie. AZC ontleent haar 
bestaansrecht aan de passie voor de zwemsport. Om dit 
ook daadwerkelijk in de praktijk te brengen hebben we 
naast water en leden ook veel vrijwilligers nodig. AZC is 
in de gelukkige omstandigheid te beschikken over 
gepassioneerde leden die zich op tal van vlakken en 
veelal belangeloos inzetten voor de club. Een 
jaarverslag is niet compleet zonder daarin een 
dankwoord op te nemen voor deze vrijwilligers. Of het 
nu om trainers, coaches, officials, badopbouwers, 
handjes achter de bar …etc. gaat, zonder de vrijwilligers 
bestaat er geen AZC. Vanuit het bestuur daarom een 
welgemeend en immens ‘dankjulliewel’ daarvoor! 

Het bestuur 

Door het geringe aantal benoemde bestuursleden is het 
onderscheid tussen algemeen en dagelijks bestuur 
gedurende dit seizoen niet van kracht. Het bestuur 
vergadert maandelijks in de wetenschap dat zij formeel, 
gelet op het ontbreken van een gekozen voorzitter en 
het niet voldoen aan de statutaire ondergrens van 5 
bestuursleden, niet bevoegd is om (zwaarwichtige) 
besluiten te nemen. Besturen wordt dus meer de kunst 
van het ‘drijven’ dan het varen’. In operationele zin 
draait de vereniging prima dankzij de grote 
betrokkenheid van vrijwilligers binnen de verschillende 
afdelingen. Vrijwilligers werven om AZC bestuurlijk op 
een toekomstbestendige koers te zetten is een stuk 
lastiger, feitelijk het afgelopen seizoen, onmogelijk 
gebleken. De zittende bestuursleden hebben alle 
aanwezige tijd en energie aangewend om de lopende 
zaken naar behoren te laten verlopen. Voornemens om 
bestuurlijke vernieuwing in gang te zetten en zo 
mogelijk door te voeren, zijn op de achtergrond geraakt 
door operationele beslommeringen. 

De samenstelling van het bestuur is als volgt: 

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

De ‘link’ naar de afdeling synchroon is binnen het 
bestuur gelegd via de penningmeester. Start4AZC, 
gecoördineerd door Jeroen Wijs valt bestuurlijk onder 
Waterpolo. Aan het einde van dit seizoen legt Jeroen 
Wijs zijn taak neer. Rondom het jaarlijkse uitje met de 
afdeling naar Drievliet wordt Jeroen door zijn pupillen 
en hun ouders in het zonnetje gezet voor zijn bijzonder 
enthousiaste inzet binnen deze multidisciplinaire 
afdeling voor onze jongste leden. 
Bij de Old Stars, vallend onder wedstrijdzwemmen, 
wordt de coördinatie door Marijke Vissers 
overgedragen aan Monique Munnik.  
Alhoewel Marike Jehee vorig jaar is afgetreden als 
voorzitter van de afdeling Schoonspringen, 
coördineerde zij ook dit seizoen het reilen en zeilen van 
deze afdeling. 

Ronald van Eenennaam geeft in maart aan dat hij aan 
het einde van het seizoen het stokje voor de afdeling 
waterpolo wil overdragen. Dit ‘stokje’ wordt in 
operationele zin opgepakt door een viertal. Chris Boot, 
Michiel Vork, Marloes Schildkamp en Samentha de Jong 
trekken met ingang van het nieuwe seizoen de kar 
binnen waterpolo.  

Ontwikkelingen 

Vanaf oktober 2016 werken AZC en de Thermen 2 samen 
binnen de Sportimpuls ‘Zwemmen met scholen, 
kinderen en ouders’. Deze Sportimpuls vormt de opmaat 
naar het structureel organiseren van zogenaamde natte 
gymnastieklessen voor basisscholen en biedt daarmee 
en mooie kweekvijver voor potentiele nieuwe leden. Het 
andere deel van de sportimpuls is door AZC 
vormgegeven met lessen zwemvaardigheid op de 
zondagochtend. De zwemmers op zondagochtend zijn 
dermate enthousiast dat dit aanbod na 31 oktober 2018 
(einde Sportimpuls) in het AZC-aanbod blijft 
voortbestaan. 
Ook werken we samen met de Thermen 2 bij het 
verzorgen van cursussen borstcrawl. Er is veel animo 
voor deze cursusvorm waarmee dit ‘product’ een vaste 
plek krijgt in het zwemaanbod in Alphen. 
Tot slot krijgt de genoemde samenwerking gestalte door 
inzet van een zogenaamde verenigingsmanager. Deze 
functie, uitgevoerd door Nathalie Walraad, geeft 18 uur 
ondersteuning aan AZC op tal van onderwerpen. Na een 
eerste kennismaking is Nathalie onder andere ingezet op 
promotie-events en veiligheidsissues als SEH en 
ontruiming.  
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De invoering van de AVG (privacy wetgeving) was ook 
binnen de Sportwereld een heikel punt. De KNZB 
verzorgde prima hulpmiddelen welke in eerste instantie 
de lading leken te dekken. Naarmate de datum van 
invoering naderde, werden de door te voeren 
maatregelen ofwel volledig gebagatelliseerd in de media 
of juist zo strikt opgelegd, dat het functioneren van een 
zwemvereniging haast onmogelijk werd. Het bestuur is 
zich bewust van haar verantwoordelijkheid binnen de 
AVG. AZC heeft de persoonsgegevens goed beveiligd en 
deelt deze niet met andere partijen. Op het gebied van 
automatisering is onze data ook goed beveiligd en 
slechts toegankelijk voor geselecteerde functionarissen. 
Op het onderdeel communicatie (nieuwsbrieven, 
fotomateriaal ….etc.) moet het komende seizoen nog 
gewerkt worden aan de juiste kaders. Met de tot dan toe 
opgedane ervaringen zal het mogelijk zijn om een 
werkbare vorm in te voeren. Tot die tijd zijn we uiterst 
voorzichtig met fotomateriaal op onze openbare 
facebookpagina en onze website. 

AZC ambieert bestuurlijke vertegenwoordiging binnen 
de KNZB. Vanuit Synchroon en Schoonspringen zijn we 
op dat front actief bij de Regio West van de KNZB. Sinds 
2015 maakte Ronald van Eenennaam deel uit van de 
Bondsraad van de KNZB. De Bondsraad toetst het beleid 
van de KNZB en geeft (on)gevraagd advies aan het 
bestuur. Ronald heeft deze functie in december 2017 
neergelegd. Hij was (en is) daarbij van mening dat zijn 
schaarse tijd effectiever benut kan worden dan aan het 
ceremoniële instituut ‘bondsraad’.  

Evenementen 

Tijdens het Sportgala in februari mocht AZC het podium 
op als genomineerde Sportclub van het jaar. Een hele eer 
die helaas bij de nominatie bleef. HCA ging er met de 
onderscheiding vandoor!  

Naast het reguliere zwemaanbod waren we met AZC 
actief bij de zwemvierdaagse, werden er diverse open 
lessen en open dagen georganiseerd om nieuwe leden te 
werven en waren we daartoe ook vertegenwoordigd op 
de Verenigingsmarkt in winkelcentrum de Baronie.  
En natuurlijk was er ook dit jaar weer het Jeugdkamp. 
Een terugkerend hoogtepunt waar veel van onze (jeugd) 
leden naar uitkijken. Feestjes werden gevierd met onder 
andere Sinterklaas, de Kerst en de wijnproefavond.  

De organisatie van de thuiswedstrijden Champions 
Leaque mogen toch ook wel onder de evenementen 
scharen. Met een leger vrijwilligers werd voor 7 
thuiswedstrijden het zwembad omgetoverd tot een 

waterpolo-arena met grootse allure. Jammer dat de 
resultaten tegenvielen. Dat neemt niet weg dat het een 
prachtige ervaring was om met AZC weer op dit toneel te 
mogen optreden. De laatste thuiswedstrijd in de reeks, 
tegen het Italiaanse Pro Recco, werd aangegrepen voor 
een reünie met het team dat de finale tegen deze 
Italiaanse grootmacht verloor in de jaren 80. Een mooie 
en waardige afsluiting van dit Europese avontuur waar 
Studio Sport nog een mooie reportage van uitzond. 

Communicatie en leden (administratie) 

AZC-nieuws vindt ook dit jaar voornamelijk zijn weg via 
social media. Op Facebook beschikken de afdelingen 
over besloten groepen en voor AZC als geheel is er een 
openbare pagina waaraan twitter is gekoppeld. 
Daarnaast bestaat er natuurlijk nog onze website, vooral 
ook belangrijk als uithangbord voor potentiele leden. De 
nieuwsbrief kent helaas een wat lagere frequentie, 
welke na volledige invoering van de AVG binnen AZC 
weer wordt opgevoerd. 

De ledenadministratie ligt binnen het takenpakket van 
het secretariaat. De positieve trend van de voorbije jaren 
zet zich voort. Met 420 actief sportende leden stijgen we 
ongeveer 2%. Dat is minder spectaculair dan vorig jaar, 
maar nog steeds een stijging en dat gaat helaas bij 
steeds minder zwemverenigingen op. En als we in 
ogenschouw nemen dat er vooral bij Waterpolo, 
Start4AZC en Schoonspringen nog veel ruimte voor 
instroom is, lijkt een optimistische prognose voor het 
volgende seizoen aan de orde. 

Financieel 

Ook dit seizoen sluit AZC haar exploitatie af met zwarte 
cijfers. Daarmee krijgt AZC financieel weer wat ‘kleur op 
de wangen’. Het bestuur stelt afspraken vast over de 
wijze waarop omgegaan wordt met de exploitatie-
resultaten. Daarbij is iedere afdeling verantwoordelijk 
voor zijn eigen resultaat en bij overschotten gaat de helft 
daarvan in de algemene reserves. De andere helft blijft 
bij de afdeling. Eventuele tekorten van een afdeling gaan 
niet (meer) ten laste van de algemene reserves of die 
van andere afdelingen. Deze dienen binnen afzienbare 
tijd ‘terugverdiend’ te worden binnen de eigen 
exploitatie. De regeling met Sport Spectrum bevindt zich 
nog steeds in de aflosfase. Overleg met de directie over 
de mogelijke verzilvering van de mogelijke kwijtschelding 
wordt per kwartaal gevoerd. 

Marcel In der Maur 
Secretaris bestuur AZC  
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Jaarverslag Afdeling Schoonspringen 
seizoen 2017-2018 

Het seizoen 2017-2018 is minder stabiel verlopen dan de 
jaren daarvoor. 

Dat zit ´m in de aankondiging van de trainers dat ze aan 
het einde van het seizoen stoppen en in het verloop van 
het aantal leden. 

De belangrijkste doelstelling van 2017-2018 

Onze belangrijke doelstelling is (desondanks) weer 
behaald: 

• Het plezier in schoonspringen 
Inmiddels ligt het accent bij de afdeling 
schoonspringen op de breedtesport. 

Daarnaast levert AZC nog steeds NK springers. 

De springers 

De meeste leden zijn jonge, enthousiaste springers. De 
afgelopen 2 jaar is het aantal jongens toegenomen. 
Schoonspringen is internationaal gezien meer een 
mannensport, maar in Nederland zijn er juist weinig 
jongens die schoonspringen. Het is daarom goed te zien 
dat deze trend ook bij AZC doorzet. 

Jonge kinderen wisselen sneller van sport. Het verloop 
bij schoonspringen is daarom relatief groot. Daar komt 
bij dat schoonspringen niet zo gemakkelijk is als het 
misschien lijkt. Je moet veel oefenen en durven. 

De uitstroom is dit seizoen nog groter dan vorige jaren. 
Aan het eind van het seizoen komen we ruim onder het 
minimum van 20 springers. (Met de kanttekening dat 25 
a 30 springers maximaal is met 2 planken.) Gelukkig blijft 
ook de toestroom groot. 

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 wissel trofee 
uit aan een talentvolle beginner. Dit jaar valt de eer aan 
Wieneke Visser. 

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

• Lize van Leeuwen is op basis van haar topprestaties 
tijdens het NK geselecteerd voor het nationale 
jeugd springteam van Jong Orange. 

Trainers en de aanloop naar volgend seizoen 

Sanne en Maud de Witte verzorgen dit seizoen samen 
de trainingen en zijn jury en coach bij wedstrijden. 
Vorige jaren was er ¨meer achtervang¨, maar samen 
lukt het de zussen ook prima. Omdat ze volgend seizoen 
op kamers willen in de stad waar ze studeren is het aan 
het einde van het seizoen een heel gepuzzel om volgend 
seizoen ¨rond te krijgen¨. Mede met dank aan het 
bestuur en de verenigingsmanager Natalie lukt dit. 
Maar dat komt in het volgende jaarverslag! 

Marike Jehee 
Voorzitter Schoonspringcommissie 

Er is geen commissie schoonspringen meer. Ook Marike, ik, stop als 
enige lid. Dus als iemand bij het lezen van dit verslag enthousiast 
wordt om onze jonge breedtesport-springers en talenten te 
ondersteunen met organisatorische zaken…. Graag! En nog leuk ook!  
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Jaarverslag Afdeling Synchroonzwemmen, 
seizoen 2017-2018 

Landtraining/Watertraining 

Het seizoen startte op maandag 21 augustus met de 
eerste watertraining. Ditmaal is als landtraining gekozen 
voor balletlessen verdeeld over twee dagen om de 
rompstabiliteit en presentatie van de meiden te trainen 
en versterken. 

Wedstrijden onderbouw 

De onderbouw zwemsters deden mee aan de 
meerkamp figuren in september, december (met 
kerstuitvoering) en maart. Door het jaar heen werd er 
twee keer diplomazwemmen georganiseerd, waarbij 
het slagingspercentage hoog was. Eind juni vond ook 
nog de meerkamp uitvoeringen plaats, georganiseerd in 
ons eigen bad. Onze jongste zwemsters eindigden op 
een nette 5e plaats. De ploeg van categorie 2/3 
behaalden de zilveren medaille met hun uitvoering. Bij 
categorie 4/5 belandde de ploeg helaas net naast het 
podium op de 4e plek. 

 

Figurenwedstrijden bovenbouw  

In de maanden tot het eind van 2017 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 twee 
mee naar huis. In februari was er ook nog een 
limietenwedstrijd en er is nog meegedaan aan 
verschillende wedstrijden buiten onze regio als extra 
oefening voor de Synchro Beat. 

Demonstraties  

Verschillende malen afgelopen seizoen heeft de 
afdeling Synchroon demo’s gezwommen tijdens de 
Champions League wedstrijden van heren 1 
(Waterpolo). Ook tijdens het diplomazwemmen en de 
Start4AZC trainingen werd af en toe een demo 
gezwommen.  

Uitvoeringswedstrijden bovenbouw  

Op alle interregiowedstrijden (senioren, junioren, age2 
en age1) was AZC vertegenwoordigd met een solo, duet 
en/of een team. Bij de senioren wedstrijd zwom alleen 
de ploeg; zij gingen er met de bronzen plak vandoor. Bij 
de junioren zwom onze soliste zich naar de 8e plaats en 
werd de ploeg 6e. Onze Age II soliste nam een zilveren 
medaille mee terug uit Raalte; het duet werd 5e en de 
ploeg nam het goud mee terug naar Alphen. De Age I 
meiden namen op het onderdeel duet de bronzen plak 
mee terug naar Alphen; de ploeg eindigde met hun 
vieren op een mooie 7e plaats. De Age I wedstrijd werd 
gecombineerd met de interregio Vrije Combinatie waar 
onze seniorenploeg de gouden medaille bemachtigde. 
Onze Age II meiden hadden ook een combo gemaakt en 
zij eindigden op een nette 10e plek. Al met al dus 
nationaal successen waar we trots op zijn!!  

Tijdens de regiokampioenschappen uitvoeringen namen 
de AZC meiden 2 gouden, 6 zilveren en 1 bronzen 
medaille mee naar huis. Een hele mooie uitslag die laat 
zien dat we goed presteren in de regio.  

Oranjeploeg  

Voor het tweede jaar op rij zwom onze Age II zwemster 
Merel Leuring wederom een Oranje duet samen met 
Floor Speckens van WVZ en Maria Lorenzini van ACZ. 
Tijdens de Interregio wonnen zij zilver en op de NK 
Synchro Beat werden zij met hun uitvoering eerste! Een 
geweldig resultaat, waar we super trots op zijn!  

Regioploeg  

In regio West is afgelopen seizoen gestart met een 
‘regioploeg’ waar de beste meisjes uit 2007 en 2008 van 
de regio zijn uitgenodigd om extra op de zondagen te 
trainen met als doel om de ‘talenten’ binnen de 
verenigingen een extra uitdaging te bieden. Uiteindelijk 
trainen deze meisjes om in 2019 een uitvoering op een 
buitenlandse wedstrijd te zwemmen. In deze ploeg 
zwommen 4 meisjes van de AZC Age I ploeg mee. Twee 
van deze meisjes zijn inmiddels ook uitgenodigd om 
mee te doen met trainingen in het KNZB-
talentencentrum. 
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Nederlandse Kampioenschappen (NK)  

Het eerste NK was het NK Senioren en NK Masters in 
Alkmaar. Op zaterdag 27 januari zwom ons 
seniorenduet met hun korte kuur naar een mooie 8e 
plaats. Uiteraard deed ook de ploeg mee; zij werden 4e 
in de voorrondes en hielden deze plek vast tijdens de 
finale op zondag 28 januari. Ons masterduet werd 2e in 
de voorronde, maar konden deze plek net niet 
vasthouden in de finale en eindigden dus als 3e.  

Tijdens de Nederlandse Junioren Kampioenschappen 
(NJK) in Zwolle op 7 april werd er op zaterdag eerst 
techniek gezwommen en daarna een uitvoering, waarbij 
onze soliste, die eigenlijk nog de leeftijd van Age II had, 
de finale mocht zwemmen en daar een 11e plaats 
behaalde. De ploeg liet een strakke uitvoering zien en 
zwom zichzelf hiermee naar een mooie 8e plaats. 

In het weekend van 16 en 17 juni vond de Synchro Beat 
in Hoofddorp plaats. Op zaterdag werd eerst de 
techniek gezwommen, waarbij alle uitvoeringen zich 
plaatsten voor de finales en er zelfs een zilveren 
medaille behaald werd in de Age II categorie! Het Age I 
duet werd 8e en de ploeg eindigde op de 4e plaats, net 
naast het podium ondanks het feit dat ze maar met zijn 
vieren waren. Een knappe prestatie dus! 

 
Bij de Age II categorie deden we het ook goed: de solo’s 
behaalden de 2e en 6e plaats. Het AZC duet werd 5e en 
de ploeg 3e! Hier zijn we uiteraard super trots op; het 
was de eerste ploegmedaille van AZC sinds jaren! Zoals 
eerder vermeld behaalde Merel met haar Oranje 
duetpartner de gouden medaille. Op zaterdag werd aan 
het eind 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’ 7e en de Age II combo behaalde 
een 15e plaats. Allemaal uitslagen waar we trots op 
kunnen zijn. 

 
Luxemburg  

Eind april zijn onze Age II meiden en ons Age I 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 442.  
De Age I meisjes zijn een geweldige ervaring rijker en 
behaalden met hun duet een mooie 12e plaats. Bij de 
Age II werd bij de figurenwedstrijd de gouden medaille 
en bij de soli de zilveren plak binnengesleept. Het KNZB 
duet behaalde de tweede plaats en het AZC duet werd 
vierde. Bij de ploegen veroverde AZC de bronzen 
medaille. Een super resultaat dus om met zoveel 
medailles terug naar Nederland te keren! 

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 mee 
gedaan aan de verschillende Nationale 
Kampioenschappen en een buitenlandse wedstrijd, 
waarbij ook goed werd gepresteerd. Ook bij de 
onderbouw zijn er in het afgelopen seizoen veel 
diploma’s en medailles behaald. 

Eindshow  

Op zondag 8 juli heeft de afdeling het seizoen 
afgesloten met een spetterende eindshow voor ouders 
en andere belangstellenden met het thema “Goet 
foud”. Dit was een groot succes en een geweldige 
manier om een lang seizoen mee af te sluiten. 

 

Ingrid Braxhoven 
Synchrooncommissie 
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Jaarverslag Afdeling Waterpolo 
seizoen 2017-2018 

Het seizoen 2017-2018 bleek een meer dan memorabel 
seizoen. De 16e landstitel, het 23e 
bekerkampioenschap, de 13e dubbel, 3 andere 
kampioensteams, 14 European Champions League (ECL) 
wedstrijden met heel veel spektakel en positieve 
feedback, etcetera. Het zette AZC definitief terug op de 
Nederlandse en ook op de Europese waterpolo kaart. 
Iets waar we vooral met z'n allen vele jaren hard voor 
hebben gewerkt. 

 
Het einde van het seizoen was echter toch wellicht wat 
anders dan voorgesteld. Moscow in de persoon van Ron 
van der Wild - al een aantal jaren de kracht achter ons 
eerste herenteam - kondigde aan te gaan minderen. 
Uitdrukkelijk niet om te gaan stoppen, maar wel minder 
dan de laatste jaren. 

 
Dat maakte dat de organisatie op z’n kop ging, om te 
borgen dat de waterpolotak van AZC ook in de volgende 
jaren zou kunnen blijven presteren op het niveau zoals 
we dat we eigenlijk al sinds de zeventiger jaren van de 
vorige eeuw gewend zijn.  

Hoogte- en dieptepunten 

Naast bovengenoemde zaken, zomaar wat 
hoogtepunten en dieptepunten uit het seizoen 2017-
2018: 

• Juli 2017 - de vermaledijde buitenlanders regeling 
gaat met inspanningen van AZC definitief van de 
KNZB en WFN kaart. Het aantal buitenlanders in een 

waterpoloteam wordt daarmee onbeperkt. Een 
kritische factor om te starten in de ECL; 

• Augustus 2017 - teamindeling definitief met 7 
buitenlanders in het eerste team; 

• September 2017 - Start competitie Regio West en 
start Bondscompetitie; 

• Oktober 2017 - Eerste ECL wedstrijd, uit bij 
ProRecco, een weerzien na heel veel jaren, wat een 
ervaring! 

 
• December 2017 - Jary Gobel en André de Jeu 

stoppen onverwacht als staf van heren 2 na een 
kampioenschap een jaar eerder maar na 
teleurstellende resultaten in de eerste helft van het 
seizoen 2017-2018. Milos Filipovic neemt het 
succesvol van hen over en weet het team uiteindelijk 
te behouden voor de Reserve Eredivisie, cruciaal 
voor toekomstige aanvoer naar het 1e; 

• Januari 2018 - een wederom drukbezocht AZC 
Minipolotoernooi 

 
• Maart 2018 - Heren 1 beker kampioen tegen De Zijl 

uit Leiden, dat betekent de 23e beker, 13 jaar 
geleden - in seizoen 2004-2005 - kenden we het 
laatste bekerkampioenschap; 
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• Maart 2018 - Informatiebijeenkomst toekomst AZC, 
oud coryfeeën als Ron de Vogel en John Janssen 
staan op om de selectie nieuwe vormen te geven; 

• April 2018 - Heren 6 kampioen 3e klasse Regio West, 
promotie naar 2e klasse, Dames 1 (ladies one) 
kampioen 3e klasse Regio West, promotie naar 2e 
klasse, EG1 kampioen Regio West 

• April 2018 - de resultaten: 
• Heren 1 als 3e geplaatst voor Play-offs 
• Heren 2 handhaaft zich in de Bond Reserve 

Eredivisie met een 10e plaats, 25 punten uit 24 
wedstrijden 

• Heren 3 wordt 4e van de Bond Reserve 2e 
klasse D, met 31 punten uit 18 wedstrijden 

• Heren 4 wordt 4e van de Bond Reserve 2e 
klasse A, met 36 punten uit 20 wedstrijden 

• Heren 5 wordt 11e (en laatste) van de Regio 
West 3e klasse A, met 1 punt uit 20 
wedstrijden. Het team blijft 3e klasse spelen 

• Heren 6 wordt kampioen van de Regio West 3e 
klasse B, met 63 punten uit 22 wedstrijden. Zij 
promoveert naar de 2e klasse 

 
• Heren 7 wordt 2e van de Regio West 4e klasse, 

met 40 punten uit 18 wedstrijden 
• Dames 1 wordt kampioen van de Regio West 3e 

klasse, met 40 punten uit 16 wedstrijden. Zij 
promoveert naar de 2e klasse 

 

• BJ1 wordt 4e van de Regio West 1e Klasse, met 
34 punten uit 16 wedstrijden 

• BM1- het AZC/OZV meisjesteam - wordt 6e van 
de Regio West 1e klasse A, met 13 punten uit 18 
wedstrijden 

• CJ1 wordt 3e van de Regio West 1e klasse A, 
met 31 punten uit 18 wedstrijden 

• DG1 wordt 7e van de Regio West 1e klasse A, 
met 28 punten uit 20 wedstrijden 

• DG2 wordt 3e van de Regio West 2e klasse B, 
met 48 punten uit 20 wedstrijden 

• EG1 wordt kampioen van de Regio West 2e 
klasse B, met 54 punten uit 18 wedstrijden, 
ofwel, zonder puntenverlies 

 
• EG2 wordt 8e van de Regio West 2e klasse C, 

met 6 punten uit 16 wedstrijden. 
• Mei 2018 

• Play-off voor heren†1Æ†Zij waren als 3e 
geëindigd in de reguliere competitie. Eerste 
tegenstander werd Het Ravijn. Op 3 mei werd 
thuis gewonnen, de return op 5 mei in Nijverdal 
werd ook gewonnen. 

• Een week later volgde Polar Bears. Zowel de uit- 
als de thuiswedstrijd werden zelfs met enig 
gemak gewonnen 

• Vervolgens was daar het finaleweekend van 
25/26 mei tegen UZSC. Uit werd glorieus met 6-
8 gewonnen, na een eerste periode die 
gedurende 4 minuten met een man-minder 
moest worden gespeeld. De thuiswedstrijd 
bleef tot 2-2 spannend en werd daarna 
eenwalk-over: 10-4.  
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De 16e landstitel voor AZC en daarmee de 13e 
dubbel was een feit. Na de laatste landstitel in 
seizoen 2003-2004 mocht het befaamde 
spandoek weer uitgerold worden! 

 
Gedurende het seizoen waren meerdere spelers in 
beeld bij (jong) Oranje. Spelers als Tim De Mey, Jort 
Stienstra, Nathan de Zwaan, Dano De Mey, Stan De 
Mey, maar ook Ezra de Zwaan, Maxiemme van der 
Kaaij, Ella van der Schalk en Milos Filipovic kwamen of 
waren in beeld bij de diverse bondscoaches. 

Vrijwilligers 

Een normaal waterpolo seizoen draaien zonder 
vrijwilligers is al ondoenlijk, laat staan een seizoen zoals 
dat nu achter ons ligt. Wat een geweldig leger aan 
mensen dat zich veelal onbezoldigd inzet voor de 
vereniging. Geweldig! Dank daarvoor!  

Naast de uitvoerende taken in de voorgrond gebeurt er 
- ook op vrijwillige basis - nog heel erg veel in de 
achtergrond. Ook voor deze onzichtbare - maar oh zo 
belangrijke - krachten een heel erg bedankt! 

 
Waterpolocommissie  

De waterpolocommissie had in seizoen 2017-2018 de 
volgende samenstelling: 

• Ronald van Eenennaam - voorzitter 
• Eric Duijkers - vicevoorzitter 
• Patrick De Mey - secretaris 
• Arno Jochemsen - materialen 
• Jaimy ten Dam - senioren coördinator 
• Albert de Zwaan - jeugd coördinator 

Een persoonlijke noot  

Na bijna 10 jaar actief te zijn geweest mocht het ook 
wel een keertje. Ondergetekende en Eric Duijkers 
kondigden in maart 2018 aan na 30 juni 2018 te gaan 
stoppen als respectievelijk voorzitter en vice voorzitter 
van de waterpolocommissie. 

In alle oprechtheid: we hebben het met veel plezier, 
overtuiging, motivatie en trots gedaan. 

Als lid van de waterpolocommissie zijn er veel dingen in 
de achtergrond te organiseren, zowel beleidsmatig als 
uitvoerend. Dank aan iedereen die ons heeft willen 
ondersteunen. Dank ook voor de feedback die we 
gevraagd en ongevraagd hebben mogen ontvangen. 
Hoewel daarbij nog wel eens door de vorm heen moest 
worden gekeken, hebben we altijd getracht de inhoud 
te laten prevaleren. Het waren soms roerige tijden, 
maar uiteindelijk was er altijd maar één groter belang: 
het clubbelang! 

We hopen dat de contouren (van prestatiesport naast 
recreatiesport, van heren naast dames, van jongens 
naast meisjes, van professionals naast vrijwilligers) die 
we hebben willen neerzetten zichtbaar zijn en blijven.   

Onze taken zullen worden overgenomen door een 
groep van vier: Michiel Vork, Chris Boot, Samentha de 
Jong en Marloes Schildkamp. Wij wensen hen daarbij 
veel succes… 

Namens de AZC waterpolocommissie, 

Ronald van Eenennaam 
Voorzitter 
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Jaarverslag Afdeling Zwemmen 
seizoen 2017-2018 

Algemeen: 

Het seizoen 2017-2018 is een goed en sportief jaar 
geweest met wederom een mooie aanwas van het 
ledenaantal. Groei gaat gepaard met extra 
werkzaamheden en behoefte om vrijwilligers met name 
bij wedstrijden. De zwemafdeling van AZC is een 
stabiele afdeling met groeipotentie waar gezelligheid de 
voornaamste drijver is en niemand wordt 
buitengesloten. De afdeling is wederom financieel 
gezond gebleken.  

De zwemcommissie bestaat momenteel uit: 

Joeri Stoffels Voorzitter 

Michael Go / Carmen Bootsma Technische Commissie 

Marion Casteleijn Secretariaat 

Ilona de Wit, Sandra Daamen en 
Tamara Nooitgedacht: Wedstrijdsecretariaat & Officials 

Carla ten Dam, Monique Munnik en  
Anja Zwanenburg Activiteiten Commissie 

Peter Bootsma Penningmeester 

Oa. Michael Go / Joeri Stoffels Kleding\ PR  

Op dit moment heeft de zwemafdeling rond de 120 
zwemmende leden. Groei zit aan de onderkant (nieuwe 
jeugdleden) en 20+ groep (Masters). Deze trend van 
ledengroei is al een tijdje zichtbaar, mede aan de volle 
trainingsuren. 

Trainers 

Dit seizoen stond in het teken van de groei van de 
opgeleide trainers. Inmiddels zitten er alweer een paar 
nieuwe trainers in de wachtkamer voor de opleiding 
zwemtrainer.  

Het verzorgen van de trainingen bij de REZ is wederom 
een succes gebleken.  

Ook op de zondagochtend leveren de zwemtrainers 
kwaliteit in samenwerking met Thermen 2.  

Sportieve resultaten 

Met een derde plek in de Vijfkamp en handhaving in de 
verenigingcompetitie hebben wij ons weten te 
handhaven op niveau D1. Verder hebben wederom 
enkele zwemmers N(JJ)K limieten gezwommen. Vanuit 
de groep Masters zijn er afgevaardigden geweest op het 

NK lange en korte baan alsmede op het EK in Slovenië. 
Geza Kaltenecker heeft daar zelfs een zilveren medaille 
behaalt. Het mooi om te zien dat AZC op dergelijke 
evenementen vertegenwoordigd is. 

Secretariaat 

Met het stijgen van het aantal leden, stijgt ook de 
hoeveelheid werk op administratief gebied. We zoeken 
nog steeds extra handen. Mooi is wel om te zien hoe 
groot de huidige betrokkenheid is. 

Wedstrijdsecretariaat & Officials 

Veel wedstrijden betekent veel werk. Ook hier zoeken 
wij extra handen om wedstrijden te kunnen blijven 
organiseren. Hieronder valt ook het binnenhalen van 
extra officials. Des te meer een grote pluim voor de 
huidige ploeg! 

Activiteiten 

We lichten de volgende uit: 

Borstcrawl cursus 

De borstcrawlcursus in samenwerking met Thermen2 is 
een groot succes 

Kamp 

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

Sponsoring 

Het opzetten van sponsoring is lastiger dan verwacht en 
verdiend voor komend seizoen onze aandacht. 

Vooruitblik 2018-2019 

In het komende seizoen blijft de nadruk liggen op 
presteren in de Verenigingscompetitie en de Vijfkamp. 
Verder zal de nadruk liggen op vrijwilligersbeleid en een 
mooie bijdrage leveren aan een gezellig en vooral 
financieel gezond AZC.  

Op deze manier hopen wij verdere continuïteit te geven 
aan het sportief en financieel gezond houden en 
verbeteren van AZC wedstrijdzwemmen. Met grote 
dank aan al onze vrijwilligers.   

Namens de commissie en de trainersgroep, 

Joeri Stoffels 
Voorzitter wedstrijdzwemcommissie 
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Jaarverslag Afdeling Start4AZC 
seizoen 2017-2018 

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

Voor het eerst in de historie van AZC heet de 
instroomgroep Start4AZC. Voorheen REZ.  
Als je de 4 op zijn engels uitspreekt, klopt het helemaal. 
Met deze afdeling start je voor (four) AZC. 

Net zoals elk seizoen, is ook seizoen 17-18 begonnen 
met een flink aantal enthousiaste kinderen. 

Ook dit jaar waren er een aantal doorgestroomd binnen 
de club. En 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. Ook krijgen ze elke week 
meer skills van onze 4 zwemsporten. Uit eindelijk 
maken ze dan hopelijk een keuze om door te stromen. 
Dit gebeurd gelukkig ook tijdens het seizoen. 

Dit jaar hebben wij twee keer met kleding aan 
gezwommen. Dat is zwaar voor onze jongste leden.  
Na twee banen zijn de meeste al bekaf. Een vast 
onderdeel is lucht scheppen met een regenjas aan zodat 
je makkelijk kunnen drijven. Dat is nog knap lastig voor 
ze. 

Het sponsor zwemmen heeft er dit jaar toe geleid dat 
de kinderen hun eigen uitstapje naar Drievliet hebben 
kunnen financieren.  Ze hebben daar heel veel 
gesponsorde zwembanen voor moeten zwemmen. Een 
top prestatie van niveau en een leuke afsluiting van het 
seizoen. 

 
Jeroen Wijs 

Coördinator REZ 


