
 
 

 
Verslagen en beleidsplannen commissies 

 
 

Jaarverslag  activiteitencommissie jan-aug 2018 
 
Tijdens de Paasdagen hebben de kinderen wederom paaseieren gezocht. We waren dit jaar met een 
grote groep van wel 16 kinderen. Er waren weer een flink aantal eieren verstopt en de meeste zijn 
ook weer teruggevonden! Na een kleine pauze met wat drinken en chocolade eitjes was het tijd voor 
nog een aantal spelletjes.  
 
Carnavalstraining 
Ook dit jaar was er weer een leuke funtraining georganiseerd. In de mooiste creaties kwamen de 
kinderen naar het bad. Het was een gezellig feestje! 
 
13+ activiteit 
De 13 plussers zijn met z’n alle gezellig wezen bowlen in ’s-Heerenberg. Met een aantal strikes was 
het een gezellige bijklets-avond voor deze groep! 
 
Mastersactiviteit 
De mastersactiviteit is helaas afgelast vanwege te weinig opgaven 
 
Kamp 
Het kamp was, mede dankzij de inzet van vele vrijwilligers wederom geslaagd. We hebben super 
mooi weer gehad! Het thema dit jaar was circus. Elk groepje begon met een welkomstaffiche. Ze 
mochten zelf een groepsnaam bedenken. De grappigste namen kwamen voorbij. We hebben een 
bosspel gedaan, een dropping, een levend memoryspel, een bonte avond en nog veel meer.  
 
De activiteitencommissie bestaat nu uit: Leo Vos, Dirk Sloot, Pieter den Heijer en Kelly Bockting. 
 
 

Jaarverslag waterpolocommissie jan-aug 2018 
 
Samenstelling polocommissie 
De waterpolocommissie bestond in 2018 uit de volgende leden: 
Voorzitter: René Loskamp 
Secretaris: Inge Geurts 
Lid: Wilko Doeleman. 
 
De polocommissie heeft in 2018 tot nu toe 9 keer vergaderd.  
 
Competitie  2017/2018 2e helft 
In de 2e helft van deze competitie speelde Montferland met twee teams in de competitie. De Dames 
speelden in de 3e  klasse D en zijn dit jaar kampioen geworden en gepromoveerd! Na een laatste 



spannende thuis wedstrijd met opnames van Stads TV Bergh en de daaropvolgende uit-wedstrijd was 
het officieel. Ze zijn goed in de bloemetjes gezet en hebben dit uiteraard  met hun coach Wilko 
Doeleman gevierd. Gefeliciteerd dames en Wilko!  Ondanks de krappe bezetting hebben ze dit maar 
mooi klaargespeeld. Speciale dank gaat ook uit naar Elian die dit jaar weer een jaar competitie heeft 
gespeeld. Heren 1 speelden in klasse 4 E en eindigden op de 2e plaats. Ter afsluiting van het seizoen 
is er na de laatste thuiswedstrijd weer een etentje georganiseerd voor de Dames en Heren teams. Dit 
jaar hebben we bij Forest gegeten. 
 
Competitie 2018-2019 1e helft 
Helaas zijn we dit seizoen weer met maar 2 teams gestart: 1 heren- en 1 damesteam. De dames 
spelen  in de 2e klasse A en proberen dit seizoen mee te kunnen komen. De eerste punten zijn al 
binnen. De heren spelen  in de 4e klasse D en  staan momenteel op de 2e plaats. We hebben nog 2 
scheidsrechters: Wilko Doeleman en Raymond Berentsen,.we zijn erg blij dat ze dit nog voor de 
vereniging willen doen. Bij de wedstrijden zijn ook altijd 3 W-officials nodig, we zijn blij dat we er hier 
genoeg van hebben, zodat ze nooit te vaak hoeven te zitten. Dank aan al onze w-officials! 
 
Trainingen 
Wilko Doeleman traint nog steeds samen met Raymond Berentsen de teams. Wilko is ook nog steeds 
coach van de dames. De trainingsavonden zijn nu op de maandag- en woensdagavond. Op maandag 
trainen de dames van 19.00 uur tot 20.00 uur en de heren van 19.30 uur tot 20.30 uur. Op de 
woensdagavond trainen ze gezamenlijk van 19.30 tot 20.30 uur. De opkomst op de woensdag lijkt 
goed te zijn. 
 
Minipolo 
De mini’s worden dit seizoen getraind door Wilko Doeleman. Dit jaar wordt hij ondersteund door 
Jacky Snelting en  Helen Doeleman. Corine Blomsma, René Loskamp of Inge Geurts vallen in als 1 van 
hen niet kan. De mini’s trainen op maandag van 18.15 uur tot 19.00 uur en op woensdag van  
18.30-19.30 uur. Helaas zijn er wel een aantal kinderen gestopt maar we hopen door Sjors Sportief 
weer enthousiaste kinderen er bij te krijgen. In maart 2019 wordt er weer een eigen toernooi 
georganiseerd. 

 
Beleidsplan 
Onze focus is toch de jeugd: we willen proberen om in het seizoen van 2019-2020 een 
aspirantenteam onder de 11 op te stellen. Samenwerking met andere verenigingen met betrekking 
tot de jeugd is ook belangrijk. Hierdoor kunnen jeugdleden ook in andere niveaus wedstrijden spelen. 
 
 

Jaarverslag/beleidsplan zwemcommissie 2018 
 
Samenstelling ZC 2018 
Angela Giezen en Eric Holkenborg hebben hun ZC-taken na de ALV van april 2018 overgedragen aan 
Hanneke Heymen, Wilma Lammers en Esther van Maastrigt, met tijdelijke ondersteuning van 
Melanie Witt. De commissie is het erover eens dat deze uit minimaal vier personen moet bestaan, 
zeker gezien de verschillende taken die de huidige commissieleden al vervullen binnen de vereniging. 
Melanie zal binnenkort weer uit de zwemcommissie gaan, dus is er minimaal een iemand nodig om 
de commissie compleet te maken. De nieuwe zwemcommissie heeft begin september een 
bijeenkomst met ouders gehad om hulp te vragen bij de verschillende (structurele en incidentele) 
taken binnen de zwemafdeling. Ook de masters is om hulp gevraagd. Al met al hebben we een aantal 
positieve reacties ontvangen, maar alle hulp is nog steeds welkom. 
 
 



Trainingen 
Er zijn weinig wijzigingen in onze trainersgroep. Melanie is gestopt om meer aandacht te kunnen 
schenken aan de ZC in combinatie met haar taken als secretaris. Roxanne geeft nu het eerste uur 
training aan baan 6. Op een aantal banen zijn we nog altijd afhankelijk van ouders. We zijn erg blij 
met de mensen die er staan en zij geven aan het ook leuk te vinden. In juni is er een 
trainersvergadering geweest waarbij een aantal van hen aanwezig was. Daarin is aangeboden een 
soort interne (officieuze) cursus te organiseren om wat meer te leren over de techniek van de 
verschillende zwemslagen en beter te weten wat wel en niet mag. Verschillende ouders hadden 
interesse en inmiddels is Hanneke hiermee begonnen. Wij blijven de optie van de officiële KNZB-
cursus ook onder de aandacht brengen, om zo meer gediplomeerde trainers langs de badrand te 
krijgen. Wilma en Irma geven de jongste zeskampzwemmers eens in de zoveel tijd een 
keerpuntentraining, om zo het aantal diskwalificaties te beperken en teleurstellingen te voorkomen. 
De masters is een extra trainingsmogelijkheid aangeboden. Hier werd naar gevraagd en er bleek wat 
ruimte te zijn/komen tijdens het tweede uur. Naar de invulling moet nog worden gekeken en ook of 
er daadwerkelijk masters gebruik van willen maken. 
 
Officials 
Het groepje officials moet nodig worden aangevuld om de wedstrijden die we graag willen zwemmen 
te kunnen gaan/blijven zwemmen. Binnenkort starten er drie dames vanuit onze vereniging met de 
officialcursus. Hier zijn we erg blij mee. Daarnaast gaan de huidige officials, in overleg en indien 
mogelijk, een niveau omhoog. Het is erg fijn dat wij nog altijd op deze mensen kunnen rekenen. 
 
Wedstrijden 
Clubkampioenschappen 
Zijn wegens onvoldoende animo niet doorgegaan. In het nieuwe seizoen proberen we het nogmaals 
in een andere periode, in de hoop dat er dan meer mensen deel kunnen/willen nemen. 
 
Dolfijnwedstrijden 
Deze wedstrijden voor jonge, beginnende zwemmers zijn goed om ervaring op te doen met 
wedstrijdzwemmen. Er staan steeds twee slagen op het programma en een leuke afsluitende 
estafette.  Aan het eind van het seizoen ontvangen de zwemmers een medaille voor hun deelname. 
Eind vorig seizoen is er nog aan een dolfijnwedstrijd deelgenomen, maar voor het nieuwe seizoen 
waren er te weinig kinderen en met name te weinig ouders om hierbij als official te fungeren. 
Hopelijk kunnen we vanaf januari 2019 weer aansluiten bij deze wedstrijden. Eén dolfijnwedstrijd 
wordt in ons zwembad gezwommen, waarbij we nog hulp kunnen gebruiken. 
 
Zeskampen 
Dit zijn zes wedstrijden met clubs uit de regio, waarbij het niet draait om een doorlopende 
competitie. Om mee te doen dien je minimaal 8 jaar te zijn. Er worden diverse afstanden 
gezwommen. Een van de wedstrijden bestaat uit alleen maar lange afstanden. Tijdens het laatste 
deel vallen er medailles te verdienen. In juni hebben dan ook verschillende zwemmers van onze club 
op het podium gestaan. Er worden regelmatig persoonlijke records gezwommen en het zijn gezellige 
wedstrijden. Dit seizoen zijn Wilma en Irma de zeskampcoaches. De lange-afstandswedstrijd wordt 
dit jaar door ons georganiseerd. We zijn nog op zoek naar mensen die hierbij kunnen helpen. 
 
Medaillewedstrijden 
De medaillewedstrijden in Doetinchem staan standaard op ons competitierooster. Deze worden 
gecoacht door Eric en Sandra. In februari, maart, mei (vorig seizoen) en september en oktober (dit 
seizoen) zijn we aan de start verschenen en zijn er regelmatig medailles mee naar huis gegaan. De 
wedstrijd in oktober was het Paddenstoelentoernooi, een sprinttoernooi waarbij een klassement 
wordt opgemaakt over drie afstanden. Loes van Schriek heeft hierbij een zilveren medaille behaald in 



haar leeftijdscategorie. Het niveau bij deze wedstrijden ligt wat hoger dan bij de zeskampen. Ook 
onze zwemmers zetten hier vaak mooie tijden neer. 
 
Limietwedstrijden 
Hier hebben wij dit jaar niet aan deelgenomen omdat deze vaak in hetzelfde weekend vielen als een 
zeskamp of er niemand was om de inschrijving te doen. Bij de limietwedstrijden wordt bekeken of 
zwemmers vlak bij of al onder een limiet voor een Regionaal of Nederlandse Kampioenschap zitten. 
Indien dit het geval is, of er ruimte is om extra wedstrijdervaring op te doen, dan worden ze 
ingeschreven. Mogelijk nemen we hier in de tweede helft van seizoen 2018-2019 wel aan deel. 
 
Masterswedstrijden 
De masters bezoeken, in wisselende samenstellingen, verschillende masterswedstrijden. Vaste prik 
zijn de OMZN in Arnhem, waar we afgelopen maart met 11 zwemmers zijn geweest, en de GMK in 
Winterswijk in oktober, waar we met 85 starts strijden om de bekers. Enkele masters nemen deel 
aan het Zuyderzee Masters Circuit en de Zuidelijke Cirkel. Met name Angela is hier druk mee. Zij doet 
regelmatig mee om de winst in verschillende klassementen. 
 
Kampioenschappen 
- Regionale Kampioenschappen 
In 2018 is/wordt er, door een gebrek aan inschrijvers, niet deelgenomen aan Regionale 
Kampioenschappen. Dit is erg jammer, aangezien een aantal zwemmers hier zeker voor in 
aanmerking zou komen en ook graag zou willen starten. Het zijn erg spannende, leuke en 
motiverende wedstrijden. Als het goed is, zijn we de tweede helft van dit seizoen weer van de partij. 
 
- Open Nederlandse Masterskampioenschappen 
Bij de ONMK’s (lange baan Terneuzen en korte baan Den Haag) was Montferland wel 
vertegenwoordigd. Maik, Kelly, Angela, Melanie, Hanneke startten in januari op de korte baan, met 
zilver (200 school) en twee keer brons (800 vrij, 400 wissel) voor Maik en brons (50 rug) voor Angela 
en brons voor de dames 4x50 wisselslagestafette. Maik en Kelly startten in mei in Den Haag op de 
lange baan, met wederom brons (400 wissel) voor Maik. De voorbereiding op de komende 
masterskampioenschappen (januari 2019) is inmiddels begonnen. 
 
Inschrijvingen 
De wedstrijdinschrijvingen voor de masters worden gedaan door Tom Korts. 
Kelly Bockting coördineert de dolfijnwedstrijden voor Montferland. 
De overige inschrijvingen worden gedaan door Esther (dit zijn momenteel de zeskampen en 
medaillewedstrijden en eventuele limietwedstrijden in Doetinchem). Maaike Frericks zal vanaf eind 
dit seizoen/begin volgend seizoen de inschrijving van de zeskampen voor haar rekening nemen; 
Esther maakt haar daarin de komende tijd wegwijs. Zodra zij dit uit handen kan geven, zal Esther de 
inschrijvingen voor de Regionale Kampioenschappen verzorgen (eind seizoen 2018-2019). 


