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OPZEGGINGEN DIENEN SCHRIFTELIJK BIJ DE LEDENADMINISTRATIE TE WORDEN INGEDIEND!
Leden- & contributie administratie:
Peter Reedijk
Akkerhoef 38
4613 GR Bergen op Zoom
Contributie per 1 juli 2016

tot 12 jaar
Per
maand

Categorie

vanaf 12 jaar
Per jaar

Per
maand

Per jaar

Cat. 1 Basis zwemmen (1x/w)

€ 10,80

€ 120,00

€ 12,90

€ 145,00

Cat. 1 Basis zwemmen (2x/w)

€ 15,90

€ 181,00

€ 18,00

€ 206,00

Cat. 1 Basis zwemmen (3x/w)

€ 20,00

€ 230,00

€ 22,10

€ 256,00

Cat. 1 Basis zwemmen (4x/w)

€ 23,10

€ 268,00

€ 25,20

€ 293,00

Cat. 2 Wedstrijdzwemmen (2x/w)

€ 19,00

€ 218,00

€ 21,10

€ 244,00

Cat. 2 Wedstrijdzwemmen (3x/w)

€ 23,10

€ 268,00

€ 25,20

€ 293,00

Cat. 2 Wedstrijdzwemmen (4x/w)

€ 26,20

€ 305,00

€ 28,20

€ 329,00

Cat. 3 Basis waterpolo (1x/w)

€ 12,30

€ 138,00

€ 14,40*

€ 163,00*

Cat. 3 Basis waterpolo (2x/w)

€ 17,50

€ 200,00

€ 20,00

€ 230,00

Cat. 4 Wedstrijd waterpolo (2x/w)

€ 25,70

€ 299,00

€ 28,20

€ 329,00

Cat. 4 Wedstrijd waterpolo (2x/w) + 1x/w zwemmen

€ 29,80

€ 348,00

€ 32,30

€ 378,00

Cat. 4 Wedstrijd waterpolo (2x/w) + 2x/w zwemmen

€ 32,80

€ 384,00

€ 35,40

€ 415,00

€ 12,90

€ 145,00

Cat. 8 Basis zwemmen Oogappeltjes
Inschrijfgeld

€ 17,50

Eenmalig

Bij vooruitbetaling van het jaartarief geldt een korting van € 10,-. In bovenstaand jaartarief is deze korting al
verwerkt. * Voor leden van 12 t/m 14 jaar
OPZEGGING:
Is alleen schriftelijk mogelijk t.a.v. de ledenadministratie/secretariaat. Of via de mail met
pm.dekrabben@hotmail.com en info@dekrabben.nl.
Tweemaal per jaar; per 30 juni en 31 december met een opzegtermijn van 1 maand. In de praktijk komt het er
op neer dat uw opzegging bij ons binnen moet zijn vóór 1 juni of vóór 1 december.
BESTUUR:
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Lid afd. Zwemmen
Lid afd. Waterpolo
Communicatie

: Fred van den Kieboom Burg de Roocklaan 37 4611LB Bergen op Zoom
0164-246283
: Gertruud Hoff
Meilustweg 8
4614 EA Bergen op Zoom
06-54712637
: Peter Reedijk
Akkerhoef 38
4613 GR Bergen op Zoom
06-50995556
: Olivier Colombijn (a.i.) Hogendijk 52
4681 RN Nieuw-Vossemeer
06-20395327
: Ferry van Vegchelen
Wouwsestraat 38
4621 JB Bergen op Zoom
06-25475396
: Vacant

VOORWOORD

Zoals gebruikelijk verschijnt aan de vooravond van de Algemene Ledenvergadering het
clubblad weer. Hierin dan ook een groot deel van de stukken welke dan ter sprake/tafel
komen. Verderop in dit blad staat de agenda zodat u zich kunt voorbereiden op de te
bespreken punten. Ik kan natuurlijk niets anders zeggen dan dat ik u allen oproep om naar
deze avond te komen zodat u kunt meebeslissen over belangrijke clubaangelegenheden.
Een van de belangrijke punten die dan op de agenda staan (naast natuurlijk de
contributieverhoging) is de oprichting van een nieuwe startgemeenschap voor de
waterpolokinderen gezamenlijk met onze zustervereniging Zuid-West-Hoek uit Hoogerheide.
Ook staan de jaarlijkse schoolzwemkampioenschappen weer voor de deur. Op 25 maart
zullen weer een heel stel kinderen uit de regio strijden om het kampioenschap en een plaats
naar de Brabantse kampioenschappen.
Wellicht heeft u het ook al gezien, de eerste reclameborden zijn verkocht en zullen
binnenkort in het zwembad gemonteerd gaan worden. Mocht u ook nog een bedrijf kennen
dat onze vereniging wel zou willen sponsoren, schroom dan niet en neem contact op met de
sponsorcommissie!

Fred van den Kieboom
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Clinics lessen in het Lambertijnenhof 2016

7/14/21/28 November
4 maandagavonden werden er clinics lessen gegeven in het Lambertijnenhof, begeleid door het team
van de oogappels, André en Dimphy gaven de clinic lessen.
De bedoeling hiervan was om van buitenaf, jongens en meisjes met een verstandelijke beperking de
kans te geven en kennis te laten maken met de zwemsport en om aan te moedige om eventueel
wanneer ze het leuk zouden vinden om lid te worden van de zwem en polo vereniging de krabben bij
onze ‘’oogappels’’

De vier avonden dat wij er waren kwamen jammer genoeg er maar 6 geïnteresseerde op af,
daarnaast kwamen er nog drie van onze oogappels zelfs versterking geven ,want Sandra, Marjan en
Jeanneke die wonen nl bij het Lambertijnenhof.
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Ze waren allemaal fanatiek en deden goed hun best, hadden er duidelijk zin en lol in, ze mogen dan
ook nog tweemaal proefdraaien bij ons in de schelp tijdens de wekelijkse training van de oogappels,
dan pas zullen ze kunnen en mogen beslissen of ze lid willen worden, en bij onze oogappels
aansluiten, het zou mooi zijn voor weer wat nieuwe leden voor de krabben er bij, en ook voor ons
dat de oogappels wat groter wordt, zie de foto’s van het resultaat.

A.V.

VAN DE REDACTIE
Beste krabben,
Dit is het eerste nummer van 2017 en bevat vele nieuwtjes en weetjes van onze club.
Ik ben altijd op zoek naar nieuws en als je iets leuk weet te vertellen dan mag je dat altijd
mailen naar redactie@dekrabben.nl of naar heleengiebels@gmail.com
Graag bedank ik iedereen voor jullie bijdrage in dit clubblad.
Fred van den Kieboom, Peter Reedijk, Olivier Colombijn, Anny Voorbraak, Ferry van
Vegchelen.

De volgende krabbenspetters verschijnt in juni 2017
Heleen Giebels
Hoofdredacteur
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DE LEDENADMINISTRATIE
Sinds januari 2017 zijn er weer een aantal nieuwe leden bijgekomen.
Veel plezier en succes bij De Krabben!

Pieter

Heijboer

Melissa

Schuurman

Xaf

van der

Linden

Ans

den

Engelsman

Kavita

Verelst

Helaas moeten we ook afscheid nemen van de volgende leden.

Jimmy
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Arthur

van

Zijp
Appert

JARIGEN

Amine

Ait Moulay Ahmed

1-apr

Jacqueline

Heijboer

2-apr

Tristan

Goossens

2-apr

David

Malm

3-apr

Inez

Lindhout

3-apr

Ted

Borghstijn

6-apr

Kock

6-apr

Plouvier-van Unen

9-apr

Lars

de

Dimphy
Marco

van

Vladimir

Rijst

10-apr

Samodelkin

10-apr

Teun

van der Vlies

13-apr

Perry

Buijel

19-apr

Ans

den

Engelsman

19-apr

Bob

van

Broekhoven

21-apr

William

van

Heerebeek

23-apr

Pascalle

de

Weert-van Wouwen

27-apr

Liza

de

Wit

28-apr

Myrthe

Elsten

28-apr

P.

Vos

29-apr

Ferry

van

Vegchelen

5-mei

Sem

Hage

3-jun

Iwan

de

Veth

7-mei

Bas

Bijleveld

4-jun

Andries

Boer

8-mei

Lotus

van de

Voorde

7-jun

Daniël

Kazakov

11-mei

Martijn II

van der

Graaf

8-jun

Marco

Verheesen

12-mei

Loris

Klippel

12-mei

Nel

Oudejans

Carola

ErnestMuilenberg

11-jun

13-mei

Jacqueline van

Meel

14-jun

Tilburg

14-mei

Seb

Kaam

15-jun

La Pira

15-mei

Luit

Hamming

18-jun

Zee

18-mei

Myrthe

Havik

19-jun

José

Goedschalk

19-mei

Eline

Garritsen

19-jun

Sjef

Goossens

21-mei

Cees

Baaij

20-jun

Ria

Koevoets

23-mei

Elles

Goossens

21-jun

Mechelen

26-mei

Jacqueline

Boonman

25-jun

Daan

Snoeijers

29-mei

Han

Govers

26-jun

Mike

Corporaal

30-mei

Cees

Horsten

26-jun

Arwen

Dhaese

31-mei

Paul

Kroon

27-jun

Tongeren

28-jun

Cees

van

Marco
Rob

Maaike

van der

van

Marcel

van

van
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PSV WINTER WATERPOLO TOERNOOI
Op 28 december organiseerde PSV voor de 16e keer het grootste indoor jeugd waterpolo
toernooi van Europa (of zelfs van de wereld, hoorde ik via de speaker). 77 teams bonden
met elkaar de strijd aan op 6 velden in het Pieter van den Hoogenband zwemstadion in
Eindhoven. Helaas was er deze keer geen Krabbenteam aanwezig om zich te meten met de
top van Nederland, maar toch was er wel deelname vanuit de Krabben. Een groepje van 4
spelers mocht met teams van andere verenigingen meedoen.
Mike Giannotta en Wouter van den Kieboom sloten aan bij de B-jeugd van TRB-RES uit Tilburg.
Thijmen van Vegchelen sloot ook bij deze Tilburgse vereniging aan, maar dan bij de D-jeugd.
En tenslotte speelde Jette van den Kieboom met haar eigen C-team van MNC Dordrecht
mee.
Voor alle Krabben was het weer een enorme ervaring om ook tegen heel sterke teams te
spelen, die vaak één of meerdere jongoranje spelers herbergen. Toch lieten ze zich niet
zomaar aan de kent zetten en scoorden zelfs menig doelpunt. Behalve Mike dan, die moest
als keeper natuurlijk de doelpunten weer voorkomen.
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Hieronder een korte foto-impressie.

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING 2016 “DE KRABBEN”
Vrijdag 18 maart 2016, 19.30 uur Sportkantine Tuinwijk
Afmeldingen: Hennie Horsten
Corrinna Bernaards
Arthur Brok
Marcel van Tongeren
Seb van Kaam

Jasper v. Fessem
Kimberly Bernaards
G.H. Brok
Toos v/d Zande
Luit Hamming

Johan Bernaards
Hans Kwaks
Han Govers
Fam. v/d Kieboom
Stef Arts

Later aangeschoven:

Jan Megens

Ted Borghstijn

Aanwezig:

Peter Reedijk
Erik Nuijten
Olivier Colombijn
P. Voorbraak
Cobi de Kok
Wim Plouvier
Arthur Giebels

Rob van Tilborg
Erwin Witte
Ferry van Vegchelen
Anny Voorbraak
Gerard Bijleveld
Dimphy Plouvier
Heleen Giebels

Fred v/d Kieboom
Gertruud Hoff
Rob v/d Zee
André Linders
Steven de Kock
Michel Dagelinchk
Gert v/d Heijden
C. van Tilburg

1. Opening
Fred heet iedereen van harte welkom. Geeft meteen aan dat de geluidsinstallatie voor
Annie eraan komt.
Kleine aanvulling op de agenda: sponsorcommissie wordt als punt toegevoegd.
Terugblik op het afgelopen jaar:
De wedstrijdploeg van het zwemmen heeft het afgelopen jaar erg goed gaan. Dit jaar zijn zij
ook goed gestart.
Een ander pluspunt bij de zwemmers is dat er steeds meer zwemmers zijn die mogen mee
doen met kampioenschappen.
Bij de Waterpolo heeft H1 bewust een stapje terug gedaan, maar momenteel zijn zij alweer
kampioen geworden in een klasse lager. A.s. jaar gaan zij dus weer omhoog.
De pupillen doen meer mee aan toernooien.
Een groot euvel waar de waterpolo mee kampte is Joop v/d Heuvel, echter hij is uit de KNZB.
Bij de Oogappels was het lastig om nieuwe aanwas te krijgen, maar de laatste tijd zijn er
weer nieuwe leden bij gekomen.
De activiteiten dit jaar: o.a. jeugdkamp, zwemmarathon, kaderdag en een nieuwe activiteit;
de nieuwsjaarsduik!
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Op organisatorisch vlak hadden we vorig jaar een negatieve balans moeten laten zien. Daarnaast was
de stijgende tendens van de leden omgedraaid. Uiteindelijk meer uitgaven en minder inkomsten en
dat zorgde voor een negatief saldo.
We zijn gestart met activiteiten om dat saldo om te draaien naar een positief saldo. Hierbij moet
gedacht worden aan ledenwerving en sponsoren. Er is een overeenkomst met Zwembad de Schelp,
waardoor we reclame-uitingen mogen plaatsen.
De waterpolocommissie is al druk bezig geweest met brainstormen om meer leden te krijgen.
SjorsSportief zorgt voor positieve reclame voor de vereniging.
Daarnaast is Peter van Dongen vervangen en zijn vervanger staat veel meer open voor nieuwe
ideeën.

2. Notulen ALV 27 maart en 19 november 2015
Notulen van de ALV en van de bijzondere ALV zijn vastgesteld. Gertruud Hoff bedankt voor het
maken.

3. Verkiezing bestuursleden
Vorig jaar heeft Rob van Tilborg zijn functie als lid Algemene Zaken neergelegd. Dit is op 19
november 2015 vastgesteld. Deze functie is niet meteen ingevuld, omdat er uit overleg bleek dat er
behoefte was aan iemand voor Communicatie en Werving.
Er heeft een vacature in het clubblad gestaan. Daar heeft één persoon op gereageerd, maar die
hebben wij als bestuur in bescherming genomen. Daarnaast is er iemand benaderd, maar deze heeft
helaas geen tijd. Bij deze is de vacature nog beschikbaar en wordt iedereen opgeroepen hier over na
te denken.
Daarnaast heeft Arthur Brok zijn functie waterpolocommissie neergelegd. Bij deze wordt Ferry van
Veghelen als nieuw lid Waterpolo aangedragen. niemand heeft bezwaar.
Ferry van Veghelen is aangenomen.
Fred v/d Kieboom is herkiesbaar alsmede Peter Reedijk.

Wim Plouvier heeft gewezen op een onvolkomenheid. Herverkiezing van bestuursleden is naar punt
9A verschoven.

4. Ingekomen stukken
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Er zijn geen ingekomen stukken.

5. Jaarverslag Algemene Zaken
Fred van de Kieboom bedankt voor het maken van het verslag.
Heleen Giebels: Mag de Krabbenspetters op de site geplaatst worden? Fred: Cees is hiervan
op de hoogte. Dit kan gedaan worden. Heleen: dan zal ik het voortaan mailen.
Michel: Let op: Jaarcijfers / -verslag moeten niet online gezet worden!

6. Jaarverslag Zwemcommissie
Jan Megens bedankt voor het maken van het verslag.
Heleen: Hans was niet helemaal positief over het verslag en had Heleen gevraagd hier een
opmerking over te maken.
André: André Linders zit ook in de zwemcommissie. Bij deze excuses voor het vergeten te
vermelden.

7. Jaarverslag Waterpolocommissie
Ferry van Veghelen bedankt voor het maken van het verslag.
In het clubblad horen p. 36, 37 en 38 er ook bij.

8. Jaarverslag Oogappels
Anny Voorbraak bedankt voor het maken van het verslag.

9. Financiële zaken/ Jaarrekening 2015/Verslag kascommissie/Begroting 2016
Financiële zaken:
Jaarrekening 2015:
Peter geeft uitleg over de rekeningen van de verenigingen.
Krabbenkamp heeft in 2015 positief gedraaid, waardoor deze surplus apart is vermeld. Dit
wordt voor a.s. krabbenkamp gebruikt.
Rob van Tilborg: ziet geen surplus van de Club van 50, maar zou dit dan ook graag vermeld
zien staan.
Contributie is verhoogd en we hebben wat meer leden gekregen, waardoor deze afgelopen
jaar hoger is uitgevallen.
Subsidies, per basislid, vanuit de Gemeente Bergen op Zoom worden afgebouwd en
daarvoor eisen zij dat we activiteiten organiseren waarop we subsidies mogen aanvragen.
Kortom: Totaal verlies van €2814,- waar -€5780,- was begroot.
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Verslag kascommissie:
Wim Plouvier, namens de kascommissie (Wim Plouvier en Han Govers), heeft op 16 maart
2016 de kas goedgekeurd bevonden. Vragen konden snel en correct beantwoord worden.
Wim Plouvier heeft drie jaar de kas gecontroleerd en wordt hierbij bedankt voor zijn moeite.
Nieuwe controleurs zijn gevraagd.
Gerard Bijleveld, Rob van Tilborg en Han Govers doen volgend jaar de kascontrole.

Begroting 2016:
Nu 231 betalende leden.
Badhuur is weer flink verhoogd, steeds met meer dan 2%.
Erik Nuijten: Clubkampioenschappen staat in de begroting op nul. Hoe komt dit? Wij willen dit
jaar kostendekkend zijn.
Rob van Tilborg: Maakt nog duidelijk dat de slagerskosten die afgelopen jaar wat hoger
waren uitgevallen dan begroot (tijdens de clubkampioenschappen), absoluut de scherpste
slager is in omstreken.
Bij de waterpolo is de begroting voor de boetes hoger uitgepakt wegens onafgemaakte
kosten en eisen vanuit de KNZB wat betreft scheidsrechters waar wij niet aan kunnen
voldoen.
Kortom: De begroting voor 2017 geeft een verlies van €3999,- aan.
Fred neemt het woord:
Geeft aan dat de negatieve begroting voor 2017 schrikken is, maar ons ook alert houdt.
Grootste noodzaak is ledenwerving en sponsorwerving.
Hij deelt een lijst uit aan de leden met een schema waarin er zichtbaar wordt gemaakt
hoeveel leden er nodig zijn om de begroting dekkend te krijgen.
Gerard: Als er meer wedstrijdzwemmers zijn, moet je dan ook meer contributie afdragen bij
de KNZB? Fred: Ja, dat klopt, die zouden er nog verrekend moeten worden. Dit is meer om
inzicht te geven dat er relatief gezien niet eens heel leden extra nodig zijn om kostendekkend
te zijn.
De uitgaven van 2017 zouden we dus nul willen zien. De uitdaging moet zijn om geen
contributieverhoging te krijgen om dit verschil te compenseren.
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Rob van Tilborg: dat is een mooi streven om geen contributieverhoging door te voeren, maar
de KNZB verhoogd zijn kosten net als de badhuur. Hij vindt het niet meer dan logisch dat de
contributie daarbij ook volgens deze index stijgt.
Gerard Bijleveld: Sluit bij de stelling van Rob aan om bij verhoging van badhuur ook de
contributie evenredig te verhogen.
Gert v/d Heijden: In deze begroting zitten twee posten die hoger zijn dan hij ooit heeft gezien.
Dit geldt voor de cursuskosten en de kosten voor boetes. Hij zegt dat deze kosten niet
structureel gaan voorkomen, dus zouden deze kosten volgende jaren weer wegvallen. Ook
Gert sluit aan bij de gedachte van Rob en Gerard om toch een kleine contributieverhoging
door te voeren. Een kleine verhoging per lid zorgt voor een redelijk bedrag aan
contributieverhoging in totaal.

Rob van Tilborg: Stelt voor op deze algemene ledenvergadering een stemming te houden
om een contributieverhoging door te voeren voor dit jaar.
Wim Plouvier: hij denkt niet dat het correct is om hier nu een stemming te houden, omdat er
veel leden niet hiervan op de hoogte te zijn. Dit zou dan op de agenda moeten staan.
Fred: Wie vindt dat er over indexering gestemd mag worden?
Meer dan de helft was het hiermee eens.
Volgende stemming
Wie is er tegen een contributieverhoging van 2.5% per 1 juli 2016?
11 tegen en 13 voor.
Hierbij is het voorstel aangenomen.
Gerard: Wel navragen als er mensen per 1 juli 2016 opzeggen of dat het ligt aan de
contributieverhoging. Vervolgens ook iets doen met deze reacties!
Olivier: We moeten wel in de gaten houden dat wanneer de badhuur meer omhoog gaat
dan de landelijke index dat we dat aankaarten. Daarnaast zijn inschrijfkosten bij de
vereniging hoger dan de indexering van 2.5%, dus dat zou een groter struikelblok voor
mensen kunnen zijn.

9A. Herverkiezing bestuursleden
Fred v/d Kieboom is herkiesbaar alsmede Peter Reedijk.
Niemand is tegen, bij deze zijn Fred en Peter hergekozen.
10. Sponsorcommissie
Rob neemt het woord namens de sponsorcommissie.
Hij blikt eerst terug. Er was €1100,- begroot voor 2015 en uiteindelijk maar €600,binnengehaald.
Naar aanleiding daarvan zijn er contacten gelegd met de Schelp en contracten
ondertekend, zodat we dit jaar sponsorgelden mogen binnenhalen. Er mogen reclameuitingen worden verkocht voor zowel het wedstrijdbad, recreatie- en instructiebad.
Vanaf volgende maand kan er actief op zoek naar sponsoren gezocht worden, omdat we
ingedekt zijn qua ophanging etc.
Ook de Club van 50 willen ze nieuwe boost geven. Formulieren kunnen bij Ted Borghstijn of
Rob van Tilborg opgevraagd worden. Ook wil hij ze op de website plaatsen.
Er zijn nu twee voorzichtige intentieverklaringen van sponsoren. Het zwembad heeft namelijk
250.000 bezoekers per jaar.
Wat sponsoring betreft. Tot €3000,- is de verdeling met De Schelp 50/50.
€5000,- verdeling van 60/40 voor de Krabben.
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Kosten die de sponsor maakt zijn doek + frame + kosten om te mogen adverteren. Doek +
frame is rond de €350,-. Advertentiekosten zijn €600,-.
Rob sluit af met dat hij daarom nog steeds wil stemmen betreffende de indexatie omtrent de
contributieverhoging.
Fred stelt voor om niet voor een verhoging te stemmen, maar om hier een nieuwe ALV voor
bijeen te roepen. (die stemming is uiteindelijk ook gebeurd, zie punt 9).
11. Rondvraag
Vooraf financiële stukken vooraf mailen, zodat deze doorgenomen kunnen worden.
Erwin: Er wordt relatief weinig mail door de Krabben rondgestuurd. Zou deze niet actief
gebruikt kunnen worden om meer bekendheid / sponsoren gebruikt kunnen worden.
Fred: Hier heb je zeker een goed punt. Dit wordt meegenomen.
Erik Nuijten: Kunnen mails in BCC gezet worden.

12. Sluiting
Bij deze wordt iedereen bedankt voor zijn/haar aanwezigheid. De nieuwe datum voor de
ALV wordt meteen bekend gemaakt.
Datum ALV 2017: 24 maart 2017 starten om 20.00u
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Sluiting ALV om 21.55u.

UITNODIGING
Voor de Algemene Ledenvergadering van Zwem- en Polovereniging “De
Krabben”.
Het bestuur nodigt alle leden (zwemmers, waterpoloërs, oogappels, ereleden en kader) en
hun familie, sportraad en pers uit voor het bijwonen van de jaarlijkse Algemene
Ledenvergadering op: Vrijdag 24 maart 2017 om 20.00 uur.
Locatie:

Sporthal Tuinwijk
Florastraat 90
4613 CT Bergen op Zoom

Agenda:

1.

Opening

2.

Notulen ALV 18 maart 2016

3.

Verkiezing bestuursleden:
Gertruud Hoff en Jan Megens treden af en zijn niet herkiesbaar.
Het bestuur draagt Olivier Colombijn voor als afgevaardigde van de
zwemcommissie

4,

Ingekomen stukken

5.

Jaarverslag Algemene Zaken

6.

Jaarverslag Zwemcommissie

7.

Jaarverslag Waterpolocommissie

8.

Jaarverslag Oogappels

9.

Financiële zaken
- Jaarrekening 2016
- Verslag Kascommissie
- Begroting 2017
- Contributieverhoging (o.b.v. indexering) per 1 april

10.

Samenwerking met Zuidwesthoek v.w.b. waterpolokinderen:
Oprichting startgemeenschap.
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Rondvraag

12.

Sluiting
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Jaarverslag oogappels 2016
6 januari: het jaar 2015 is weer achter de rug. We zijn weer begonnen aan een nieuw vers jaar en
wat zal het ons allemaal weer brengen we hopen voor iedereen een gezond en sportief 2016, en we
zijn tevens aan ons
34ste jaar met onze Oogappels bezig.
Alle feesten zijn weer voorbij en de pondjes moeten er weer afgezwommen worden, dus we gaan
weer aan de slag.
De eerste opkomst was dit keer best goed we waren met 17 personen, nog een met vakantie en 7
hadden zich ziek gemeld, dan maar afwachten tot ze weer beter zijn.
Een nieuwe oogappel zij heeft eind jaar 2015 aangemeld om te komen kijken en kennis te maken, is 1
januari 2016 officieel lid geworden van de krabben haar roepnaam is Anne, we wensen haar veel
sportplezier.
13 januari: heeft zich ook een nieuw oogappel aangemeld om te komen kijken en wat mee te
zwemmen of hij het wat vond om bij de oogappels te komen, en eerst proef zwemmen dat mag
natuurlijk.
Op 3 februari is hij officieel lid geworden bij de oogappels zijn roep naam is Perry, en we hopen dan
ook dat hij het naar zijn zin zal krijgen om sportief met ons mee te doen.
Bij toeval tegelijkertijd, toen hij bij ons kwam stond Perry in de krant, omdat Perry goed gitaar kan
spelen en zingen,
Hij had meegedaan aan een auditie van stichting United by Music, hij heeft daar gewonnen, nu gaat
hij op 6 maart in avenue in Breda, zal hij deelnemen aan de landelijke finale van United by Music, en
dat is nog niet alles hij heeft ook nog theaterervaring, en werkt overdag in een theaterwerkplaats, we
wensen hem succes met alles wie weet word het gezellig bij de oogappels met zijn muziek.
10 februari: Woensdag na de Vastenavond, die avond was het erg slap vele waren moe en ziek we
waren samen met de leiding maar met 12 personen zo weinig hebben we het nooit gehad, tevens
was Dré jarig en we hebben toch met het kleine clubke voor hem gezongen.
2 maart: kwam Sonja bij mij vertellen dat ze een tijd wilde stoppen met het zwemmen, alhoewel
Sonja in het verleden al meer bij ons gezwommen had en ook toen was gestopt met de oogappels,
wilde ze een poosje rust en dan kijk ik wel wanneer het zal gaan om weer de draad op te pakken
maar …de tweede keer opnieuw geprobeerd, en toch weer maar voor een korte tijd.
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6 maart: zoals ik in het begin al vertelde, ging Perry vandaag naar de finale van, United by Music met
het spelen op zijn gitaar met zang erbij, hij vertelde dat de spanning wat groot was hij moest het
opnemen met nog 11 andere deelnemers. Hij is overgebleven met samen drie deelnemers om verder
te gaan en dan strijden wie er met een bekende
band samen mag gaan spelen.
11 maart: een Kroon jaar dat mag wel even vermeld worden Wilbert was jarig en werd 40 Jaar, dat
heeft hij gevierd in het Thomas huis waar Wilbert woont, samen met zijn familie en medebewoners.
Wilbert is ook al 24 jaar lid van de oogappels, en komt altijd heel graag zwemmen en natuurlijk
hebben we voor hem een lang zal hij leven gezongen.

28 april: Liza werd vandaag 65 jaar ook een leeftijd om even bij stil te staan en welkom bij de club
AOW’ers
Liza is kader lid van onze oogappels en tevens de moeder van Wilbert hierboven het bericht, deze
beide feestjes
hebben ze dan ook samen gevierd, het was dan ook een mooie combinatie 40 en 65jaar!
4 mei: Na een lange afwezigheid van ruim 5 maanden, kwam Johnny weer voor het eerst zwemmen,
na een lange periode van ziek wezen en een operatie achter de rug want hij heeft een nieuwe heup
gekregen, en het gaat weer
prima met hem, moet wel weer even wennen aan zijn zwemslag maar het gaat gelukkig weer wat
beter.
2 juni: Hebben we een grote schenking binnen gekregen van de Brabantse Waterpolo Veteranen
club, waar Piet ook lid van is geweest en nog vele andere krabbenleden, en samen daar een hele
leuke tijd hebben gehad. Maar de Veteranen club is opgegeven en gestopt, zij hadden nog een
bedrag in de clubkas en wilde dit aan een goed doel geven en dat werd voor onze oogappels, waar
we zeer blij mee zijn, wat we aan materiaal hebben ontvangen zijn: zwemplanken, pullboys, nog wat
extra ballen, en een goede pomp om onze ballen op te pompen, we hebben hun dan ook van harte
bedankt en een foto’s opgestuurd van het resultaat tijdens de les uren, we hopen dat we er nog lang
plezier van mogen hebben!
30 Juni: Sonja Ribbens gaat voor de tweede keer definitief stoppen, zoals in het begin van het verslag
is Sonja voor de tweede keer lid geworden om het weer opnieuw te proberen want volgens de
dokter moest ze blijven sporten, maar ze
heeft haar best gedaan, maar het mocht niet lukken, en ze heeft dan toch maar besloten om het
rustig aan te gaan doen we wensen Sonja beterschap en het beste. Sonja is twee keer lid geweest
zowel 15 als 8 maanden.
1 Juli: per 1 juli heeft Jeanne Suikerbuik haar lidmaatschap moeten opzeggen, Jeanne was 10 jaar lid
van de oogappels en erg fanatiek kwam trouw altijd zwemmen deed jaarlijks aan de
clubkampioenschap mee en won ook de nodige medailles, zelfs als Sint-Nicolaas op bezoek kwam
wist ze, zo nodig haar best te doen en demonstreerde haar kunne aan de Sint. Jammer dat Jeanne
noodgedwongen, van de oogappels moet van wege haar gezondheid dat was de laatste tijd niet zo
best meer, moest een operatie ondergaan en mocht ook daardoor tevens niet meer zwemmen haar
gezondheid ging erg achteruit. Het is voor haar dan ook een straf om dit te moeten laten gaan, we
wensten haar beterschap op nieuwe goede tijden.
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2 juli: vandaag de grote clubkampioenschap, tevens de familiedag altijd weer spannend, dit jaar
deden er 10 oogappels mee, Eli was op vakantie, door omstandigheden deed Ethel niet mee maar
was er wel heel de dag gezellig bij, vanwege haar leeftijd heeft Nel er geen behoefte meer aan en
Jonny had thuis zelf een familiedag, zoals Ik al eerder gemeld had, Jeanne en Sonja zijn kort voor de
clubkampioenschap gestopt.
Alles was vroeg en op tijd aanwezig, behalve Sandra inmiddels was de wedstrijd al begonnen, dus
wachten en wachten en ja hoor daar kwam ze aanlopen, vlug haar badpak aangetrokken en jawel we
kwamen aan in het grote bad en Sandra kon gelijk naar de start om met de 25 vrijeslag te beginnen,
gelukkig de kop was er af, nu wachten tot het volgende onderdeel. Het was allemaal goed gegaan de
start op nr.7/14/21 mooi verdeeld, helaas de gebruikelijke estafette kon nog niet doorgaan, te weinig
jongens tegen een meerderheid meisjes dat lukt niet.
Daarna zijn we allemaal naar voren gegaan om uit te rusten in afwachting van de prijs uitreiking, dat
duurde nog wel een tijd maar dat komt door al die tellingen en uitrekenen dat vergt nog al wat tijd.
Toen werd iedereen gehuldigd, die een medaille had verdiend, allemaal op het ereschavot! José
Goedschalk zij die al voor de 30ste keer met de clubkampioen mee zwemt, werd ook gehuldigd en
kreeg hier voor een mooi glazen pot met inhoud van heerlijke drop met opdruk 30 jaar

clubkampioenschap. Toen de gezamenlijke BBQ, de tent kon niet opgezet worden vanwege te sterke
wind, maar geen probleem er werd binnen, een plaats gecreëerd waar iedereen zijn hachje kon
pakken naar
behoefte ,het zag er allemaal weer bijzonder goed uit, André heeft zijn best gedaan om onze
oogappels te helpen voor het braaien van het vlees, want dat is geen kattenpis voor hun wat moeilijk
en gevaarlijk en op deze manier gaat dit prima André bedankt voor het warme karwei. En daar komt
ook weer een eind aan en het begin van de grote loterij veel prijzen waren er dan ook aanwezig en
geschonken, een grote klus om dit weer te verwerken, leuk en gezellig is het dan ook weer geworden
de FAMILIEDAG, het ene min puntje was het weer, wat regen en koud maar dat mocht de pret niet
drukken, heel het geheel was mooi op tijd klaar zodat zelfs de oogappels op de taxi moesten wachten
om dat die wat later besteld waren, maar ieder een kon weer voldaan naar huis, met de nodige
medailles en sommige met veel prijzen, hopelijk weer tot volgend jaar.
14 juli: weer een bijzondere dag Jeanine de Crom werd 50 jaar een dag om Sarah te ontmoeten, we
zeggen dan ook altijd we zijn op de helft van je leven, dan hopen we maar dat het ook mag gebeuren,
we hebben dan ook uitbundig gezongen voor haar, met een lekkere traktatie van haar kon het niet
meer stuk we wensen haar een hele fijne en gezellige dag toe.
21 juli: De Laatste zwem dag voor de vakantie, clubkampioenschap zijn weer achter de rug en is het
nu tijd om wat vrij te zwemmen sommige lekker van de glijbaan, jammer dat het buitenbad al dicht
was, anderen kozen lekker om binnen in het warme bad te blijven en na genieten FF nog in het
bubbelbad, en dan gingen we allemaal 6 weken
van onze vakantie genieten met de hoop op goed weer en dan tot 7 september.
7 september: nieuwe start en gaan beginnen aan ons 35ste jaar, een lange tijd om terug te kijken,
op dit ogenblik hebben we 14 Oogappels en in de hoop dat er nog nieuwe bij komen. Vandaag
Dimphy en Angela waren nog van de vakantie aan het genieten, Anne was afwezig en Piet is ziek, hij
moet in deze dagen weer naar het ziekenhuis en is voor een lange tijd afwezig, Andre neem de les
over. De kop van het nieuwe sportseizoen is er weer af.
12 september: Anny was jarig en Piet moest voor drie dagen naar het ziekenhuis, en was op zijn
eigen verjaardag 15 september weer thuis, hij werd 71 jaar, dat was mooi meegenomen, verder maar
hopen dat hij beter mag worden.
Op dit moment gaat het goed met Piet, hierna moeten er nog twee behandelingen gedaan worden.
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7/14/21/28 November: 4 maandagavonden werden er clinics lessen gegeven in het
Lambertijnenhof, begeleid door het team van de oogappels, André en Dimphy gaven de clinic lessen.
De bedoeling hiervan was om van buitenaf, jongens en meisjes met een verstandelijke beperking de
kans te geven en kennis te laten maken met de zwemsport en om aan te moedigen om eventueel
wanneer ze het leuk zouden vinden om lid te worden van de zwem en polo vereniging de krabben bij
onze ‘’oogappels’’
De vier avonden dat wij er waren kwamen jammer genoeg er maar 6 geïnteresseerde op af,
daarnaast kwamen er nog drie van onze oogappels zelfs versterking geven, want Sandra, Marjan en
Jeanneke die wonen nl bij het Lambertijnenhof.
Ze waren allemaal fanatiek en deden goed hun best, hadden er duidelijk zin en lol in, ze mogen dan
ook nog tweemaal proefdraaien bij ons in de schelp tijdens de wekelijkse training van de oogappels,
dan pas zullen ze kunnen en mogen beslissen of ze lid willen worden, en bij onze oogappels
aansluiten, het zou mooi zijn voor weer wat nieuwe leden voor de krabben er bij, en ook voor ons
dat de oogappels wat groter wordt.

9 november: Johnny heeft zich opnieuw tijdelijk afgemeld, zoals al eerder in dit verslag gemeld, had
Johnny een nieuwe heup gekregen, dat is goed gegaan! nu moest zijn andere heup ook vernieuwd
worden en daar ben je ook weer een tijdje mee zoet, veel oefenen, therapie om het allemaal weer zo
soepel mogelijk te krijgen en dat gaat weer een paar weekjes duren, hopelijk komt hij na de
Nieuwjaar 2017 weer zwemmen en dat hij weer goed kan lopen en geen pijn meer heeft, we
wensten Johnny beterschap en dat hij weer fit bij ons kan gaan beginnen.
30 november: er kwam deze avond hoog bezoek bij de oogappels, ja wel ST Nicolaas een jaarlijks
terugkerende verassing kun je wel zeggen, het was grandioos de Sint kwam binnen en er werd gelijk
spontaan hard en luidkeels gezongen het hield niet op, de hoofden werden er allemaal rood van, de
Sint vroeg of ze voor hem en zijn zwarte Pieten konden laten zien hoe goed ze konden zwemmen, nu
dat was niet tegen een dovemans oren gezegd, ze begonnen te zwemmen de sterren van de hemel,
Sint Nicolaas wilde zelf ook in het water springen dat lukte bijna maar sprong net op tijd terug anders
had hij een nat pak gehad,
Toen ze klaar waren met het zwemmen lagen ze aan de kant adembenemend te staren naar
Sinterklaas en zijn pieten,
Ze konden hun ogen er niet vanaf houden.
Na een korte bezoektijd van de Sint gaf hij voor alle oogappels een pakje, en ze begonnen gelijk te
zingen dank u en dag Sinterklaas te zingen, namens onze oogappels onze dank, hopelijk zien we u
volgend jaar weer terug.
2 december: alweer een feest varken Nico werd 50 jaar hij ging vandaag Abraham zien, wat een
leeftijden Nico is al
29 jaar lid van onze oogappels, hij is de man die de naam veranderde van oogappeltjes, in oogappels
en terecht
want als je Abraham gaat zien dan spreek je toch van een oogappel en gelijk had hij, een trouwe
bezoeker en heeft het bijzonder naar zijn zin, ook voor hem hebben we luidkeels gezongen, met een
lekkere traktatie van spekken achterop.
4 december: kregen wij het droevig bericht dat Hans van de Moosdijk overleden was, Hans is bij ons
lid geworden
bij de Oogappels in 1982,in de beginjaren heeft hij ‘n paar keer meegedaan op de
clubkampioenschap in Dongen,
kwam toen met medailles naar huis. 22 keer heeft hij aan de clubkampioenschap meegedaan bij de
Krabben,
heeft gouden, zilveren en bronzen verdiend 2011 was dat de laatste keer.
Het ging toen al niet zo lekker meer met Hans. Op 31 december 2013 heeft Hans bij onze Oogappels
afscheid genomen, zijn gezondheid ging achteruiten, en moest noodgedwongen stoppen met het
zwemmen,
hij was dus ruim 31jaar lid bij onze oogappels, en we hebben Hans leren kennen, als een hele lieve
jongen en had duidelijk het altijd bij ons naar zijn zin en was een trouwe wekelijkse bezoeker, we
zagen dan ook bij een
bezoek aan het Thomashuis dat Hans aan het weg glijden was, we konden dan ook geen contact
meer krijgen
met hem, en was duidelijk heel erg ziek, nu op 4 december heeft hij alles moeten loslaten wat voor
hem een grote verlossing is, maar voor de familie een groot verdriet.
Op 10 december hebben we definitief afscheid genomen van Hans.
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14 december: de deelnemers van de clinics lessen, die in 4 maandagavonden in het Lambertijnenhof gegeven werden,
kwamen woensdag 14 december op bezoek bij onze oogappels, om mee te doen met de lessen samen met de
oogappels om te kijken en mee te beleven hoe het er bij ons aan toe gaat, ze vonden het leuk en deden ook goed hun
best, dan mogen ze nog een keer komen en meedoen en dat gaat gebeuren in het nieuwe jaar waarschijnlijk op
11 januari, de bedoeling hiervan is als ze als ze het leuk vinden en interesse hebben om Lid te worden van onze
vereniging de krabben dat zou mooi zijn een paar nieuwe leden erbij!

25/26/28 december feestdagen en rust tussen de kerst en Nieuwjaar was het geen zwemmen en hebben we het
zwemjaar afgesloten om van de feestdagen te gaan genieten.

31 december: het jaar 2016 wordt weer afgesloten, een jaar van verdriet ,voor een aantal van de mensen
die ziek waren, ook een jaar van feesten ging ons niet voorbij, een goed sportjaar om niet te vergeten
hoog bezoek mochten we ontvangen, oogappels die ons verlaten hebben, ook nieuwe leden hebben we erbij.
Al bij al een tevreden jaar om er op terug te kijken.
We wensen iedereen een goed, GEZOND 2017.

hieronder drie Oogappels die ons in 2016 hebben verlaten:

Jeanne Suikerbuik
Per 1-7 2016
gestopt

Sonja Ribbens
Per 30-6-2016
gestopt

Hans van de Moosdijk
4-12-2016
Overleden
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A.V

JAARVERSLAG ALGEMENE ZAKEN 2016
INLEIDING
Hoewel we al meer dan een jaar geen bestuurslid Algemene Zaken meer hebben leek het
ons verstandig om toch een verslag te maken van de zaken die niet in de andere verslagen
aan bod komen. Er wordt dus nog steeds gezocht naar een kandidaat voor het bestuur die
de taak van Algemene Zaken op zich wil nemen. De invulling van deze taak wordt echter
wel meer in de richting van communicatie en ledenwerving gezocht.
SPONSORCOMMISSIE:
Afgelopen jaar is met het zwembad een overeenkomst gesloten waarbij onze vereniging in
de gelegenheid wordt gesteld om reclameruimte te verhuren aan sponsors. De inkomsten
worden verdeeld over De Schelp en onze vereniging met dien verstande dat hoe meer
ruimte verhuurd wordt hoe meer geld in het voordeel van De Krabben verdeeld wordt. Eind
december zijn de eerste reclame uitingen verhuurd.
ACTIVITEITENCOMMISSIE:
De commissie heeft wederom enkele activiteiten georganiseerd. De kaderdag, sinterklaas en
de Nieuwjaarsduik zijn daarvan de grootste voorbeelden. Helaas heeft Cora van Dorst
aangegeven met haar activiteiten binnen deze commissie te willen stoppen. Ook Rob van
der Zee kan i.v.m. zijn werk minder doen voor de commissie. Kortom ook hier nieuwe leden
gewenst.
WEBSITE:
Webmaster Cees van Tilburg heeft afgelopen jaar de puntjes op de i gezet bij de website.
Helaas heeft een aanval de site een tijdje uit de lucht gehaald. Vanaf dit seizoen is ook het
clubblad op de site te vinden.
CLUBBLAD:
De productie van het clubblad werd afgelopen jaar ook weer gedaan door Heleen Giebels.
Vanaf dit seizoen wordt het digitaal verspreid. Wel worden enkele exemplaren nog wel in
fysieke vorm verdeeld.
PR:
Af en toe staan staan er stukjes van onze vereniging in de krant. Dit is natuurlijk goed voor
promotie van De Krabben. Het kan en moet echter nog meer. Door het ontbreken van een
bestuurslid op dit gebied blijft het voorlopig nog onderbelicht. Dit moet komend seizoen wel
worden opgepakt.

LEDENWERVING:
Twee jaar lang hadden we te maken met dalende leden aantallen. Er is afgelopen jaar
ingezet op het binnenhalen van nieuwe leden. Vooral bij de polo is daar hard aan getrokken
en met succes. Veel nieuwe leden hebben gezorgd voor veel extra inkomsten (o.m. door
inschrijfgeld), waardoor we een positief financieel resultaat hebben behaald. Vooral de
gemeentelijke acties via Sjors sportief hebben resultaat gehad. Ook komende jaren wordt
met nadruk ingezet op het binnenhalen van nieuwe leden.
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JAARVERSLAG WEDSTRIJDZWEMMEN SEIZOEN 2015-2016

Competitie
Dit jaar was het zaak om goed te presteren in de eerste klasse district. Net weer wat meer
dan de 2 klasse qua afstanden en niveau. De eindstand was verassend goed met een 4e
plaats.
Met deze plaats komt de vereniging normaal gesproken in aanmerking om nog mee te
dingen voor promotie naar de landelijke competitie, helaas waren er net te veel
verenigingen uit de andere regio’s net wat sneller als ons. Maar een heel goed resultaat!
Uitdaging is om te blijven handhaven in deze klasse komend jaar.

Recreanten wedstrijden.
De recreanten hebben naast de wedstrijdzwemmers natuurlijk ook hun eigen circuit. Dit is
heel goed gegaan, met veel plezier en goede resultaten, en we kunnen vanuit deze
wedstrijden al weer een mooi aantal zwem(ster)s verwachten, en verwelkomen bij de
wedstrijdploeg. Een stapje hoger voor het “eggie”. Succes gewenst daarmee!!

Brabantse Kampioenschappen
Dit seizoen werden de kampioenschappen voor het laatst gehouden in “oude” stijl. Volgend
seizoen zullen deze meer afgestemd gaan worden op de NJJK stijl, qua afstanden, limieten
etc.
De sprintkampioenschappen werden dit jaar gehouden in Eindhoven. De 12 deelnemers
daar waren goed voor 34 starts.

De winterkampioenschappen werden gehouden in Roosendaal dit jaar. Een heel
evenement voor een “gewoon” afmeting zwembad. Drukte volop maar het mocht de
zwemprestaties niet drukken.
8 deelnemers daar met 13 starts.

De zomerkampioenschappen waren al aangepast naar nieuwe richtlijnen, en daardoor pas
deelname vanaf junioren leeftijd. Helaas daarom voor onze minioren géén deelname
daaraan. 6 Deelnemers hier goed voor 30 starts.
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Minioren finales. De finales van het minioren circuit voor onze minioren. Belangrijke groep
voor ons als nieuwe aanwas komend jaar bij de junioren groep. Een kleine groep dit jaar
maar van 2, maar wel goed voor 10 starts tesamen.

Schoolzwemkampioenschappen
Dit evenement, wederom weer met Hans Kwaks als kartrekker, is goed verlopen. Ieder jaar
weer een hele opgaaf om alles in goede banen te leiden en zoveel mogelijk scholen
enthousiast te krijgen om mee te doen. Toch weer 18 teams die hebben meegedaan wat
met meer dan 100 kinderen weer een gezellig vol bad opleverde. Wederom geen
verassende winnaar, dezelfde als 3 jaar ervoor, maar toch een hele spannende strijd en
nieuwe winnaars voor plek 2 en 3. Daarnaast heeft het ook weer nieuwe leden gebracht
waar we erg blij mee zijn, en daar doen we het uiteindelijk voor. Het onder de aandacht
brengen van het wedstrijdzwemmen.

Overige activiteiten
Verder zijn er dit jaar ook weer diverse andere activiteiten georganiseerd, buiten de normale
wedstrijden namelijk, de zwemmarathon, en kerstactiviteit voor de kinderen.

Krabbenkamp.
Een geslaagd krabbenkamp weer kunnen we wel stellen. Dit jaar was de thuisbasis,
zwembad de Melanen. Vanuit hier zijn diverse activiteiten gedaan met onder andere het
zeer gezellige klimbos in Bergen op Zoom. Dit jaar werd er ook gefietst wat natuurlijk geen
enkel probleem was voor de sportieve deelnemers… Het super goede weer werkte uiteraard
mee, aangevuld met de bijbehorende BBQ, beter had niet gekund. Ook hier weer geldt dat
zonder de medewerking van de vrijwilligers dit weer mogelijk was. Veel dank daarvoor weer.

Namens de zwemcommissie wil ik alle vrijwilligers enorm bedanken voor alle inzet. Het klinkt
wellicht wat eenvoudig zo iedereen onder die term te noemen en wat onpersoonlijk, echter
het is zeer gewaardeerd en de vereniging kan niet bestaan zonder deze mensen. Ik spreek
daarbij de hoop uit dat veel mensen zich bereid blijven voelen om een bijdrage te leveren.

Namens de zwemcommissie,
(seizoen 2015-2016; Jan Megens, Arthur Giebels, Jacqueline Boonman, Cees Baaij, Peter
Reedijk, Dick v Beveren)

Olivier Colombijn.
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JAARVERSLAG W ATERPOLO SEIZOEN 2016 – 2017

Voorwoord ;
Bijna weer een waterpolo jaar verder. Een jaar waarin we behoorlijk hebben geschoven in
onze teamindelingen. Maar welke tot op heden wel in een positieve zin uitpakken.
Nu de herenteams het afgelopen en aankomende jaar stabiel kunnen doordraaien is het tijd
om goed door te pakken in de jeugdteams.

Wederom een gave uitdaging om dit weer voor elkaar en van de grond te krijgen.
Zeker omdat de toekomst – voorbestaan van de club- hiermee gemoeid is.

In dit jaarverslag van de Waterpolo een korte uiteenzetting van de gebeurtenissen rondom
de teams het afgelopen jaar.
Veel plezier.

Ferry van Vegchelen.
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Voorzitter Waterpolo commissie

Laatste maal het Meisjes team
Helaas heeft de WPC voor de opstart van het waterpoloseizoen 2016-2017 de beslissing
moeten nemen om het combi damesteam, welke wij alweer bijna 4 jaar vormden met
Hieronymus, op te heffen.
Was zeer vervelend om gezamenlijk dit besluit te nemen omdat in het achterhoofd
meespeelde dat bij terug trekking van dit team een enorm gat ontstaat bij beide clubs
tussen de pupillen en de dames teams. Het stagneert daarmee de doorgroei voor zowel de
clubs als de sporters.
Maar ook wetende dat de aantal deelnemende meisjesteams in ons rayon/regio zeer ver
onder het landelijke gemiddelde ligt.
Hierdoor was de regionale competitie van de meisjes al uit noodzaak samengesteld uit
meisjesteams van de leeftijd < 15 en < 17. Terwijl dit eigenlijk 2 verschillende competities
dienen te zijn.
Door terugtrekking van dit team zou voor de regionale competities alweer een versmalling
zijn.
De combi van de leeftijden was ook een van de hoofdredenen om te stoppen met het
team.
Omdat oudere speelsters van het team doorstromende naar het dames team maar ook
spelers hun uitdaging zochten bij externe dames teams in en buiten de regio. Hierdoor
ontstond er een groot tekort.
Het tekort welke in het team nu moest worden aangevuld met jeugdspelers in de leeftijd van
12 tot 14 jaar.
In een competitie van meisjes < 17 jaar was dit naar onze mening fysiek en mentaal niet
wenselijk voor de sporter.
Omdat volledige doorstroom van alle meisjes naar de dames niet mogelijk was, heeft de
WPC het voorstel gedaan naar de ouders en sporters, dat de WPC contacten gaat leggen
met de omliggende regio clubs om te bezien dat de meisjes daar op hun eigen niveau
kunnen instromen.
Gelukkig is dit voor de meisjes, welke wel een gevolg wilde geven aan hun waterpolo
carrière, gelukt en is eenieder voor de opstart van het nieuwe seizoen aangesloten in een
nieuw waterpolo team.
Leuk was om te zien dat de meiden uiteindelijk kozen voor clubs op niveau, doelende op
MNC uit Dordrecht of Njord uit Veldhoven.
Zij kozen dus niet voor de makkelijkste weg door een club om de hoek maar voor een kans
om zichzelf beter te maken in de sport en bij een club aan te sluiten waar doorstoom ter alle
tijde mogelijk is. Hartsikke goed en zeer positief om te zien en daarom willen wij vanuit de
WPC nogmaals Sarah – Annabel – Jette – Heidi – Britt bedanken voor hun sportieve inzet voor
de Krabben in de afgelopen jaren.
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Jongens B en Heren 1
Waarom deze 2 teams in 1 zin, omdat eigenlijk de toekomst van het jongens B team
hetzelfde eruit zag als bij de meisjes.
Gelukkig wisten we dit al wat langer en was de weg er naar toe en de uiteindelijke
besluitvorming hierin “makkelijker”.
Doelstelling van de WPC was om het volledige team door te schuiven naar één bestaand
heren team.
Dit vormde een mooie uitdaging, omdat veelal in de clubcultuur de gewoonte was dat bij
doorstroom van de jeugdige spelers zeker met deze aantallen, zij individueel per team
werden opgedeeld.
Er is door de WPC en afgevaardigde spelers van H1 en H2 ouderwets gepuzzeld wat dan
hierin de beste verdeling voor eenieder zou kunnen zijn. Gelukkig was het poldermodel niet
uit onze club verdwenen.

Uiteraard gaf dit bij onze trouwe en hechte clubleden wat vraagtekens en verbazing om dit
op deze wijze te doen.
Zeker omdat eenieder maar ook de WPC wist dat niet iedereen direct op het spelniveau en
‘denkniveau’ meekon.
Doelstelling van Heren 1 is en was dan ook voor dit jaar handhaven in de competitie
waarnaar zij afgelopen jaar naar toe zijn gepromoveerd.
Wetende dat het smeden van een nieuw team een grote uitdaging vormt en om het
individueel niveau en de leeftijd verschillen van de spelers weer tot een juiste eenheid te
smeden tijd kost.
Dit alles in de ‘nieuwe’ visie en teamopvatting zoals Seb en Luit deze voor ogen hebben.
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Het seizoen is nu ruim over de helft en de stand in de competitie geeft aan dat handhaving
goed gelukt is. De trainers zijn positief over het verloop maar weten ook dat ze nog een zeer
lange weg moeten gaan. Maar al met al zit er in dit jeugdige heren 1 team nog genoeg
progressie om in de komende jaren weer een gooi te doen naar de 1e plek in de competitie.

Heren 2
We spreken hier altijd over ons heren 2. Blijft een mooie benaming zeker omdat het hier ook
ieder jaar voor aanvang van het nieuwe seizoen weer een kleine puzzel is hoe de mannen
het dit jaar weer gaan insteken en doorkomen.
Maar eerlijkheids halve moet gezegd worden dat de Heren 2 dit seizoen wederom op hun
wijze toch weer goed meedraaien in de competitie. Met een vaste 2e plek staan ze toch wel
meer mooi bovenaan.
Ook dit team heeft met toetreding van een aantal jeugdspelers en externe nieuwe leden
een nieuwe samenstelling.
Gelukkig kan er hier wel geput worden uit jaren lange polo ervaring waardoor het team
goed in balans blijft en op deze wijze goed kan meedraaien in de competitie.
Aan initiatief voor activiteiten buiten de club en een echt Krabbenhart is geen gebrek bij
Heren 2.
Met hun gereserveerde stamtafel c.q. ‘schaduw bestuur tafel’ iedere zondag morgen in het
zwembad, is het iedere week weer een genot om te zien hoe zij op hun geheel eigen wijze
de verjaardagen van afgelopen week vieren / de laatste Bergse roddels evalueren en
uitgebreid een aantal clubleden bespreken hoe “geweldig” deze weer gespeeld hebben de
afgelopen wedstrijd(en).
Uiteraard was het vroeger altijd beter. Maar soms is het ook zo.
Maar aan deze tafel wordt er onder het genot van een bak koffie altijd wel een oplossing
voor elk probleem bedacht.
Met hun deels zelf gesponseerde nieuwe club-tenue staan ze weer op de kaart binnen de
Krabben.
Bij sponsoring aan het tenue is het niet gebleven. Een aantal heren hebben dit jaar op
verzoek weer het initiatief genomen om de sponsorcommissie nieuw leven in te blazen.
Opstart hierin was zoals dit bij de Krabben hoort wat moeizaam maar ondertussen zijn de
eerste
sponsor borden verkocht en de frames in het zwembad zijn gemonteerd.
Mannen chapeau en vooral op alle fronten hiermee doorgaan !!!
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De Super Pupillen.
De toekomst van de Club wordt er wel eens gezegd. In ieder geval een groep welke ook
zeer veel aandacht verdient en vraagt om het behoud van de club in de toekomst te
waarborgen.
Vanuit de WPC wordt er de afgelopen 2 jaar behoorlijk aan de kar getrokken om nieuwe
aanwas binnen de club te krijgen.
Kost zeer veel tijd en moeite maar over de resultaten moet gezegd worden dat dit tot heden
redelijk tot goed lukt.
Onder de vaste begeleiding van de jeugd coördinator Rob en trainers Henny – Stan worden
de pupillen in de leeftijd van 6 tot 13 jaar klaar gestoomd voor hun waterpolo ‘toekomst’ !!!
Daarbij geassisteerd door Andries - Bram en Wouter.
Het leden aantal groeit gestaag maar ook hierin is zoals dit als een rode draad door de club
heen loopt het verschil in leeftijd en niveau groot.
Om dit probleem te takkelen en gelijkwaardige teams te vormen wordt er op dit moment
een eventuele samenwerking besproken met de buurtclub De Zuidwest Hoek uit
Hoogerheide.
De Zuidwest Hoek kamt met het zelfde jeugd ‘probleem’, maar naast elkaar kunnen we
elkaar
prima aanvullen en versterken.
Hierbij is het streven om 2 volledige jeugdteams in een nieuw op te richten
startgemeenschap te laten deelnamen aan de competitie. De Startgemeenschap komt
onder beide ‘moeder’ clubs te hangen.
Verwachting is dat hier begin april de definitieve beslissing in wordt genomen.
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Al met al is er uitdaging genoeg om voor onze super pupillen een sportieve maar ook leuke
waterpolo toekomst te bieden. Waarin een samenwerking met derden niet is uit te sluiten,
zeer zeker om de jeugdteams in de toekomst op de been te houden.

KRABBENSHIRTS

Hallo krabben en krabbekes,

Ben jij een nieuwe recreant en wil je net zo graag als de andere zwemmers een badmuts met
het logo van de Krabben.
Dan pas ben je goed herkenbaar voor je familie en je collega zwemmers/ploegleiders..
De badmuts is rood met een witte krab erop € 7,50 per stuk, binnen de vereniging is deze
voor alle afdelingen te bestellen.
Gelieve vooraf te betalen of bij aflevering.
Hoe kun je me bereiken;

TEL: 0164-858223
MOB: 06-51756790
MAIL : leonda.vangent@gmail.com

Wanneer ben ik aanwezig:

MAANDAG van 19.10-20.30u

Ik zorg ervoor dat jij het op tijd kan dragen, veel plezier ermee.
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De clubkleding is te bestellen bij sportemotion. Zie www.sportemotion.nl kijk bij
zwemmen,zwemverenigingen.

20 maart

WDC danswedstrijd

Stoelemat

21 april

Leo Blokhuis

Den Enghel

27 mei

Taptoe

Den Enghel

