
Nieuwjaar 2021, weer geen zwemmen, wel 
nieuwsbrief 
Iedereen een gezond en sportief 2021 gewenst! 

April 2020 is de nieuwsbrief voor het laatst uitgestuurd. In die brief schreven we dat dit de eerste 
Nieuwsbrief die was uitgekomen in een periode waarin we vanuit overheidswege niet mogen 
samenkomen of zwemmen. Het was toen bijna Pasen 2020 en nu is het alweer 2021.  

De afgelopen maanden kijken we wederom terug op een periode waarin we niet hebben kunnen 
zwemmen en op de eerste seizoenshelft voor waterpolo. En we gaan ons zover mogelijk 
voorbereiden op de tweede helft. Het is de tijd waarin we ons normaal gesproken voorbereiden 
op de schoolzwemkampioenschappen en terug kijken op de Noordwijkse 
Zwemkampioenschappen. Dat is dit jaar helaas niet zo. Maar we kijken vooruit en we gaan voor 
een gezond jaar in 2021 met meer mogelijkheid voor zwemmen en activiteiten. 

Het bestuur vergadert regelmatig om goed voor te bereiden op wat nog komen gaat. Daarnaast 
verandert ook het een en ander in de wetgeving met betrekking tot de rol van het bestuur. Omdat 
we ook als bestuur graag willen weten hoe het met jullie gaat en dat we graag contact willen 
hebben met onze leden gaan we in januari een leuke virtuele borrel doen, niet via ZOOM, maar 
we zoeken naar een leuk alternatief. Datum volgt.  

We hopen jullie allemaal op de digitale borrel te zien en we denken nog over een leuk alternatief 
moment van aandacht voor onze leden. 
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Van de voorzitter 

Het was een vreemd jaar, 2020. Als voorzitter weet ik niet zo goed hoe ik hierop 
moet terug kijken. Waar we in februari dachten dat het wel mee viel, was de eerste 
COVID 19 golf een vreselijke.  

Deze golf nam af met de zomer, maar het was wel te voorspellen dat in oktober het weer zou 
terug komen. Dat het zo hard zou terug komen hadden we misschien niet verwacht. Maar eerlijk 
gezegd heb ik me wel verbaasd over hoe makkelijk wij als mensen deze zomer omgingen met de 
regels en het afstand houden. Dat we in een bijzondere tijd leven schreef ik in april ook. Dat het zo 
enorm lang zou duren was te verwachten, het is een vervelend virus met een enorm effect op de 
mensen die ziek worden.  

Voor de kerst sprak ik een van onze leden die al sinds januari zich zorgen maakt en vanaf maart in 
een gezin lockdown zitten. Duidelijk werd mij wederom dat het virus helemaal niet weg is 
geweest, maar dat we dachten dat het weg was.  

Tijdens ons gesprek kwam nog iets naar voren wat mij eigenlijk veel meer raakte. De vraag of ik als 
voorzitter en wij als bestuur en groter als vereniging, eigenlijk wel sociaal zijn. Dat ik me dit juist af 
heb gevraagd rond de kerstboom is natuurlijk niet gek. Het is een moment van reflectie en een 
moment van samen zijn. Maar de vraag of wij wel sociaal genoeg zijn kon ik in ieder geval voor 
mezelf niet goed beantwoorden.  

Uit mijn zelfreflectie moet ik eigenlijk concluderen dat ik de vereniging soms als een bedrijf wil 
runnen. Gelukkig heb ik dan in het Dagelijks Bestuur Katja en Harry naast me die me af en toe 
weer wat afremmen en in het algemeen bestuur brengen ook John, Debby en Jasper meer sociale 
interactie naar voren. Zo kwam Debby met het idee om misschien iets naar de leden te sturen voor 
oud en nieuw. Iets waar ik echt niet aan heb gedacht en het flitste echt door mij heen - hebben we 
budget en wat is onze return on investment, krijgen we door socialer te acteren meer vrijwilligers? 
Want die hebben we bijvoorbeeld hard nodig.  

Maar mijn gesprek voor de kerst dan? Zou ik dat met alle leden doen? Eerlijk gezegd niet, 
sommigen liggen mij meer aan het hart en dan bel je af en toe met elkaar, van andere leden weet 
ik te weinig. De vraag is dan natuurlijk, meneer de voorzitter, wat gaat u met deze reflectie doen? 
Tja… de aard van het beestje kan je lastig veranderen, maar nu ik dit stuk typ denk ik wel dat ik me 
wat breder ga focussen op de vereniging dit jaar, mijn gezicht weer wat vaker laten zien. Ik heb 
een enorme energie om in 2021 nog harder te werken voor onze club. Ik zie bij de jeugd 
waterpolo namelijk een ongekend enthousiasme en elke training die ik bij de jeugd ben, geeft mij 
het positieve gevoel dat we goede dingen doen.  

Ik hoop jullie allemaal te zien en spreken op de digitale borrel en ik zal mijn best doen om eens 
wat meer met iedereen contact te hebben.  

Gerbrand 
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De jeugd heeft de toekomst 
De afgelopen maanden hebben wij als vereniging weer een aantal nieuwe jeugdleden mogen 
verwelkomen. Zowel de Recreatie afdeling als de jeugd waterpolo gaat positief het jaar 2021 in. 

Recreatie zwemmen heeft de afgelopen 
periode vooral wat leuke thema trainingen 
gehad rondom sinterklaas die dit jaar helaas 
geen bezoek kon brengen, maar hij is niet 
helemaal stilletjes voorbij gegaan. Daarna 
kwam al snel de lockdown. Voor de 
volgende helft van het seizoen gaan we 
weer leuke programma’s opzetten en 
uitvoeren.  

De wedstrijdafdeling wordt nu vooral 
overweldigd door jeugd waterpolo leden 
die beter willen leren zwemmen. Ondanks 
het feit dat dit niet helemaal de bedoeling is 
van een wedstrijd afdeling, zien we wel dat 
deze zwemmers onder begeleiding van 
John enorm vooruit gaan. Wat een goede 
zwemmers worden dat zeg!  

Wij kijken uit naar de tweede helft van het seizoen en hopen snel weer te kunnen 
trainen. Voor de jeugd van recreatiezwemmen en wedstrijd zwemmen wordt 
nagedacht over een leuk alternatief trainingsprogramma als we geen zwemuren 
hebben. We zullen de leden zsm op de hoogte brengen. 

Recreatie zwemmen solide club 
De recreatie zwemmers bij de jeugd is een solide club met wat groei. De programma’s zijn 
uitdagend en afwisselend. De vrijwilligers langs de kant stralen plezier uit en de kinderen nemen 
dit ook mee het water in.  

Recreatie zwemmen is de basis voor onze vereniging. Immers vanuit deze jeugd komen onze 
toekomstige wedstrijd helden voor zowel zwemmen als waterpolo. Daarnaast zien wij ook het 
blijven zwemmen van jeugd als belangrijke ontwikkeling voor de gezondheid en de 
zwemvaardigheid van de jeugd in onze gemeente. Dat we dit doen met een inspirerend 
programma is super leuk en iets om trots op te zijn.  
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Het waterpolo seizoen begon best leuk 
Heren 2 had een paar leuke wedstrijden waar weer ouderwets gezellig werd gespeeld. Het team 
speelt ook met een paar doorgeschoven jeugd spelers en een nieuw lid. Altijd leuk om weer met 
nieuwe spelers de strijd aan te gaan. Heren 1 heeft de eerste wedstrijden keurig gewonnen. Zij 
staan voorlopig na twee wedstrijden op de eerste plek. Het team, wat is samengesteld uit H1 en 
H2 van 2019, heeft goede wedstrijden gespeeld. De dames spelen best goed maar hebben dit 
nog niet kunnen omzetten in winst. Toch is duidelijk wel groei in het team, met ook hier nieuwe 
speelsters.  

Bij de jeugd hebben we 3 teams. De EG1 is sterk, maar door blessures zijn de eerste wedstrijden 
helaas niet gewonnen. De EG2 is een heel nieuw team, met een paar enthousiaste meisjes. Dit 
nieuwe team werd wat overdonderd door de tegenstanders, maar er zit veel potentie in en het is 
een super leuk team. 

De DG1 speelde de eerste wedstrijden enorm sterk. Dit team vol talenten wordt dit jaar ook sterk 
getraind door zowel Rutger als Joost. Dit is duidelijk te zien in hoe sterk ze worden en hoe goed ze 
samen spelen. Onze toekomst komt er duidelijk aan! 

De afgelopen maanden zien we door de Corona dat we beperkt zijn in onze 
trainingsmogelijkheden. Bij de jeugd is het enthousiasme nog ongeëvenaard groot en trainen we 
regelmatig met meer dan 30 kinderen. Bij de volwassenen ligt dit helaas anders. De 
trainingsopkomst is helaas een stuk lager.  

Wanneer we weer mogen zwemmen, gaan we uit van enthousiasme en een frisse start. Kom 
dus weer trainen als dat kan! 

Waterpolotraining op het land, dat heet handbal! 
De jeugd van de sportverenigingen rondom NZ&PC hebben nog allerlei activiteiten. Dit komt 
omdat de sportvelden niet gesloten zijn en de 
verenigingen de jeugd tot en met 17 jaar gewoon 
buiten training mag geven. Onze talenten mogen 
het bad helaas niet in. Maaaaaaaaaaar daar 
hadden we een leuke verrassing voor.  

Op vrijdag 18 december kwam Noordwijks Sport 
talent van het jaar 2020 en Jong Oranje speelster 
Marit Huibers onze jeugd buiten trainen. Marit 
speelt als keepster eredivisie Handbal bij de 
handbalvereniging Volendam en doet ook een 
opleiding aan de ALO in Amsterdam. Kortom een 
toptalent om onze jeugd een inspirerende training 
te geven.  
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De training begon met een stevige warm up waarbij zowel spieren als balans werden getraind. De 
kinderen moesten allerlei leuke opdrachten en sprongen doen.  

Daarna werd dan ook echt met de bal getraind. 
Eerste hard overgooien en achter je bal aanlopen 
om vervolgens met een team te gaan lummelen 
en later nog een ander team spel. Het was een 
hele leuke training en met meer dan 20 
jeugdspelers aanwezig ook druk bezocht. Vanaf 
het nieuwe jaar gaan we kijken hoe we deze 
trainingen verder kunnen laten ontwikkelen om 
zo onze jeugd fit en sterk te houden.  

Daarnaast willen we kijken of we een interne 
waterpolo competitie kunnen opzetten voor onze 
jeugd. Dat we gemixte teams maken en dan 
tegen elkaar kunnen laten spelen. Zolang de 
competitie niet kan starten, maar we eventueel 
wel weer kunnen trainen, gaan we hier direct aan 
werken.  

De jeugd waterpolo is hard aan het groeien. We 
kunnen misschien 4 teams van 7 spelers tegen 
elkaar laten strijden in een leuke competitie. 

Kortom we gaan een leuk programma verzinnen vanuit de jeugd trainers en hopen 
dat alle kinderen hier even enthousiast van gaan worden als wij. In ieder geval 
hebben we vrijdag 8 januari weer een buiten training op het Vuurtoren Plein in 
Noordwijk.   
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Fit&Fun nieuwjaarsduik 
De Fit en Fun afdeling groeit ook, dit is een al jaren lang een stabiele groep zwemmers, waar nu zo 
af en toe iemand bij komt. We zien wel dat soms het halve zwembad wel wat vol lijkt te zijn. Maar 
voorlopig kunnen we nog wel even 
doorgroeien door bijvoorbeeld 
wat meer structuur te brengen in 
het zwemmen. We gaan kijken hoe 
we ook met deze afdeling kunnen 
werken aan een leuk 
trainingsprogramma.  

Fit en Fun had al onze leden graag 
willen uitdagen om een 
nieuwjaarsduik te nemen. Helaas 
was dit onverantwoord. De 
afdeling zal voor onze vereniging 
snel een leuke uitdaging verzinnen 
die ons kan uitdagen in de 
LockDown.  

Wedstrijd John 
John heeft al jaren onze jeugd getraind in het zwemmen van wedstrijden. Het is opvallen hoe sterk 
en technisch goed de zwemmers in deze afdeling. Dit is ook bij jeugd van de waterpolo 
opgevallen en enkele minder sterke zwemmers van de waterpolo hebben trainingen bij John 
gevolgd en zijn veel betere zwemmers geworden. Dit is natuurlijk niet helemaal de bedoeling van 
wedstrijdzwemmen, maar deze invulling geeft wel mogelijkheden tot ontwikkeling. 

Maar we hebben zeker ook nog steeds een paar zwemmers die af en toe op zondagen 
wedstrijden zwemmen. Dit doen zij enthousiast en met mooie resultaten. Zie ook de 
nieuwsberichten op onze site. John heeft jaren deze afdeling getrokken en geeft aan dat hij 
graag zijn functie wil overdragen aan een nieuwe vrijwilliger.  

Per april zal John zijn functie neerleggen. Wij gaan als vereniging zijn inzet missen. 

Dames Zwemmen klein pareltje 
Het dames zwemmen op zondagen is dit jaar door de Corona wat minder druk bezocht. Maar toch 
zien we een mooie stabiele groep die regelmatig komen zwemmen. Al met al is deze afdeling een 
klein pareltje en perfect opgezet door Harry. We gaan de komende periode door met deze 
afdeling en zullen deze club steeds meer integreren in onze vereniging. 
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Vrijwilligers 
In eerdere communicatie en tijdens onze vergaderingen komt de uitdaging naar voren dat we 
eigenlijk al enkele jaren te weinig vrijwilligers hebben. Gelukkig hebben we altijd net aan de 
posities kunnen invullen, al hebben we nu wel een groot risico omdat veel van onze taken worden 
gedaan door slechts een hand vol mensen.  

Dit moeten we gaan veranderen. Inmiddels zijn er ook nieuwe leden gekomen en zijn leden 
vertrokken. Met onze nieuwe leden, ook binnen de jeugd, kunnen we gaan zoeken naar nieuwe 
vrijwilligers. Maar ook van onze huidige leden verwachten we als bestuur wel wat meer inzet.  

Nu kunnen wij ons als bestuur best voorstellen dat jullie denken dat vrijwilligers werk veel tijd kost 
of lastig is. Dat valt allemaal heel erg mee… nee, anders gezegd het is eigenlijk heel leuk om te 
doen. Daarnaast zijn sommige van de taken ook gewoon leerzaam. En wat is nu gaver dan 
meedenken aan de toekomst van ons cluppie en ook nog meewerken in onze vereniging, niets 
toch? 

Een paar simpele voorbeelden: veel ouders van onze jeugd vragen mij wel eens over de regels 
van waterpolo. Wat is nu leuker dan de regels te kennen en te kunnen toepassen aan de Jury tafel 
of zelfs als Scheidsrechter. Ook krijgen we wel eens vragen over beleid van onze vereniging, of 
keuzes die we als bestuur maken. Daar kan je als lid niet alleen tijdens de ALV over meedenken 
maar als vrijwilliger het hele jaar.  

Leerzaam is het zeker ook. Het is samen werken, het is discussiëren en zoeken naar oplossingen, 
het is werken aan plannen, het is onze toekomst samen bouwen. Dat is echt simpel gezegd 
gewoon gaaf. 

Welke vacatures hebben we: 

1. Secretaris van het Bestuur 

2. Trainer voor wedstrijdzwemmen 

3. W- tafel - waterpolo jury 

4. Scheidsrechters voor Waterpolo 

Meld je bij het bestuur als je ook wat wilt bijdragen aan je eigen vereniging!
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WE ZIJN ERG BENIEUWD HOE ALLE LEDEN DE LOCKDOWN OVERLEVEN NU 
HET ZWEMBAD DICHT IS, STUUR LEUKE ANEKDOTES OF FOTO’S OP VOOR 
DE VOLGENDE NIEUWSBRIEF NAAR: SECRETARIS@NZPC.NL

mailto:secretaris@nzpc.nl

