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Samenvatting 
Bij U.R&K.V. Michiel de Ruyter worden verschillende watersport disciplines beoefend. Een 

daarvan is kanopolo. Kanopolo is een spannende, spectaculaire en intensieve sport. Veel 

buitenstaanders zullen diverse andere sporten herkennen. De sport lijkt een combinatie 
van waterpolo, basketbal en kanovaren. 

Er zijn 2 problemen: 

• “Het ledenbestand vergrijst en er zijn te weinig leden om optimaal de faciliteiten 

van de vereniging te benutten” 

•  “Nederland is haar leidende positie in kanopolo aan het verliezen” 

Door de kanopolo bij MdR op gestructureerde wijze verder te professionaliseren kunnen 

beide problemen in samenhang worden opgelost. Het eerste doel is het ledenaantal van MdR 

te laten groeien tot ongeveer 400 leden (groei van 33%). Het tweede doel is dat in 2013 MdR 

Nederlands kampioen kanopolo is en in 2015 bij de Europese kanopolo top behoort.  

Bij Michiel de Ruyter wordt kanopolo op verschillende niveaus gespeeld. MdR A speelt 

in de hoogste divisie van Nederland net als MdR B. MdR C speelt tweede klasse. Vanaf 

komend seizoen zal er ook een team uitkomen in de jeugdklasse. Om kanopolo op het 

hoogste niveau te beoefenen moet er geïnvesteerd worden in tijd (trainen) en geld 

(trainingsfaciliteiten). 

In de onderstaande tabel worden de totale jaarlijkse kosten en inkomsten van de 

kanopolo afdeling gepresenteerd. Er is sprake van een negatieve balans van ruim 

achttienduizend euro per jaar. 

 Kosten en Baten  Bedrag 

Polo Budget (inkomsten) €  800,00  

Team (uitgaven) €  19.176,80 

Balans  €-18.376,80 

 

Om beide doelen te bereiken is financiële en materiële ondersteuning van de kanopolo nodig. 

Hierin kunnen zowel  MdR  als sponsoren een rol spelen. 
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1. Inleiding 
De U.R.K.V. Michiel de Ruyter is een vereniging van roeiers en kanovaarders vernoemd 

naar de Nederlandse zeevaarder. Initieel opgericht als roeivereniging in 1964 in het hart 

van Uithoorn met een boothuis vlakbij het Rechthuis. In 1985 is de vloot met kano's 

uitgebreid. In 1992 is de vereniging verhuisd en daarbij is de nieuwe 

sportaccommodatie in gebruik genomen even buiten Uithoorn ter hoogte van het Fort. 

De vereniging is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandsche Roei Bond (KNRB) en 

Nederlandse Kano Bond (NKB). 

Onze leden 

De vereniging vervult een regionale functie. Onze leden komen uit de wijde omgeving 

van Uithoorn, Aalsmeer, Amstelveen tot aan Vinkeveen. Er zijn ongeveer 300 leden in de 

leeftijd van tien tot vijfenzeventig jaar. 

Het water 

De directe omgeving van het clubgebouw is een schitterend watergebied waar men naar 

diverse kanten kan roeien of kanoën. Men kan over de Amstel varen richting Nes a/d 

Amstel en daarna naar Amsterdam, over de Waver naar Abcoude en over de Kromme 

Mijdrecht naar De Hoef en verder het Groene Hart in. 

Discipline 
Bij MdR worden twee sporten beoefend; roeien en kanoen. Deze sporten kunnen weer 

worden onderverdeeld in verschillende disciplines 

Roeien 

• Toervaren 

•  Wedstrijdvaren 

•  Recreatievaren 

Kanoën 

• Toervaren 

• Wildwater varen 

• Freestyle 

• Brandingvaren 

• Recreatievaren 

• Kanopolo 

 

Kanopolo 

Kanopolo is een spannende, spectaculaire en intensieve sport. Veel buitenstaanders 

zullen diverse andere sporten herkennen. De sport lijkt een combinatie van waterpolo, 

basketbal en kanovaren. 

 

Het is een teamsport waarin het doel simpel is: gooi de bal in de goal van de 

tegenstander. Elk team heeft vijf veldspelers en maximaal drie wissels buiten de lijnen. 
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De wedstrijden duren 2 x 10 minuten. De kano’s waarin gespeeld wordt varen met 

ogenschijnlijk veel geweld tegen elkaar op. Ook de peddels worden meer dan eens 

luidruchtig gekruist. De spelers zijn beschermd door dikke zwemvesten en helmen met 

gezichtsbeschermers. De bal wordt meestal gewoon met de hand gespeeld. Het is ook 

toegestaan om de bal met de peddel te spelen. 

Bij URKV Michiel de Ruyter wordt ook aan kanopolo gedaan. Er zijn circa 30 

jongens/meiden/mannen/vrouwen (vier teams) die zich bezig houden met de sport. 

MdR A speelt op het hoogste niveau in de hoofdklasse. MdR B is in 2010 gepromoveerd 

naar de hoofdklasse en zal zich in 2011 proberen te handhaven. MdR C speelt daar weer 

twee niveau's onder (in de tweede klasse). Een vierde team van spelers onder de 18 jaar 

(gemiddelde leeftijd: 14) is halverwege 2010 gestart. 

Ieder jaar wordt er door URKV Michiel de Ruyter een internationaal kanopolo toernooi 

geörganiseerd, genaamd Amsterdam Open. Op dit toernooi hebben we al gasten mogen 

ontvangen uit: België, Duitsland, Frankrijk, Polen, Italië, Ierland, Engeland en de 

Verenigde Staten! 

Zoals boven te lezen is, wordt kanopolo door redelijke grote groep gespeeld. Er wordt 

hard getraind en veel tijd wordt er in de sport gestoken. Dit plan is geschreven om het 

beleid van MdR en de afdeling kanopolo uiteen te zetten. Hierin is een beoogd doel om 

kanopolo bij Michiel de Ruyter op een gestructureerde wijze verder te 

professionaliseren. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gericht op de toekomst Kanopolo bij U.R.&K.V. Michiel de Ruyter Plan van Aanpak 

Kanopolocommissie  6 

2. Probleemstelling 
We hebben bij Michiel de Ruyter te maken met een tweeledig probleem.  

 

• De Uithoornse Roei- en Kanovereniging Michiel de Ruyter(MdR) te maken met 

een afremmende groei (2.1). 

• Het verschil met de andere landen en Nederland lijkt groter te worden (2.2). 

 

 

2.1 Probleemstelling MdR 

 

“Het ledenbestand vergrijst en er zijn te weinig leden om optimaal de faciliteiten van de 

vereniging te benutten” 

Roei- en Kanovereniging Michiel de Ruyter is een middelgrote sportvereniging in 

gemeente Uithoorn. De bekendheid binnen de eigen gemeentegrenzen is onvoldoende.  

Het ledental in combinatie met torenhoge toekomstige uitgaven (Meerjaren Onderhouds 

Plan MdR, 2009) stelt dat er meer leden nodig zijn om de kosten te kunnen dekken. 

 

2.2 Probleemstelling Kanopolo Nederland en Michiel de Ruyter. 

 

 “Nederland is haar leidende positie in kanopolo aan het verliezen” 

 

Michiel de Ruyter is de laatste jaren flink gegroeid om bij de subtop van Europa te 

komen. Om aansluiting te vinden bij de top van Europa ziet Michiel de Ruyter een 

probleem: 

 Waar andere sportlanden worden ondersteunt door de sportbonden en verenigingen is 

de financiële en materiële ondersteuning in Nederland en bij Michiel de Ruyter 

ontoereikend om het beoogde niveau te handhaven dan wel te realiseren.  

Dit heeft andere landen de mogelijkheid geboden om aansluiting te vinden bij het niveau 

van Nederland en het te ontstijgen. 

 

Door middel van dit plan wordt geprobeerd dit probleem aan te pakken en te 

voorkomen. 
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3. Doelstelling 

3.1 Doelstelling U.R. & K.V. Michiel de Ruyter 

Een ledental van circa 400 leden is nodig om de faciliteiten van de vereniging optimaal 

te kunnen benutten. Dit betekent voor het ledenbestand een groei van 300 naar 400 

leden (33%).  

Wanneer jeugd in de omgeving van Uithoorn een sport gaat kiezen moet roeien en 

kanoën als serieuze optie worden meegenomen. MdR is een vereniging waar men top-, 

sub- en breedtesport kan beoefenen. 

 

Doelstelling: 

“U.R. & K.V. Michiel de Ruyter is een gezonde vereniging met een goed toekomstperspectief” 

Subdoelstellingen: 

• Groei naar 400 leden in 5 jaar 

• Regionale functie benutten 

• Faciliteert topsport, subsport en breedtesport 

• U.R. & K.V. Michiel de Ruyter is een begrip in Uithoorn en omstreken. 

3.2 Kanopolo bij MdR 

Michiel de Ruyter heeft de afgelopen jaren een sterke ontwikkeling doorgemaakt op het 

gebied van kanopolo (grafiek 1). De kanopoloërs van MdR willen nog verder groeien en 

zich ontwikkelen niet alleen op top niveau maar ook in de breedte. Jeugdspelers dienen 

de mogelijkheid te hebben om zich goed te ontwikkelen en hun ambities binnen de 

kanopolo afdeling van MdR na te streven (hoogste niveau kanopolo, lekker sporten, 

gezelligheid etc).  

 

Doelstelling: 

 

 “Michiel de Ruyter is dé kanopolo vereniging in Nederland” 

Subdoelstellingen: 

• Vertegenwoordiging in elke klasse 

• MdR behoort tot de Europese top 

• Goede doorstroming tussen teams  

• Goed imago binnen kanopolo Nederland (fairplay, antidoping en drugsbeleid) 

• Toonaangevend binnen kanopolo Nederland 

• Versterken van regionale functie 
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4. Huidige situatie U.R. & K.V. Michiel de Ruyter 
Om de doelstellingen te realiseren dient er eerst een goede beeldschets van MdR 

gemaakt worden hoe de vereniging er nu voorstaat (4.1). Ook moet er gekeken worden 

naar de tak kanopolo. Hoe is de sport in Europa (4.2) in Nederland (4.3) en bij MdR zelf 

(4.4). 

4.1 MDR NU 

In grafiek 1 is het ledenverloop van MdR gedurende afgelopen 15 jaar weergegeven. In 

tabel 1 er een onderverdeling gemaakt tussen roei en kano leden voor het jaar 2010. 

 

Grafiek 1 Ledenaantal MdR 1996-2011 

 

MdR onderdelen nov-10 

Roei 223 

Kano 94 

-waarvan Kanopolo 29 

Totaal 317 
Tabel 1 Ledenaantal 2010 gespecificeerd 
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4.2 Kanopolo bij MdR anno 2010 

Bij Michiel de Ruyter wordt kanopolo op verschillende niveaus gespeeld. MdR A (4.2.1) 

speelt in de hoogste divisie van Nederland net als MdR B (4.2.2) dat dit jaar 

gepromoveerd is vanaf de eerste klasse. MdR C (4.2.3) speelt tweede klasse. Vanaf 

komend seizoen zal er ook een team uitkomen in de jeugdklasse (4.2.4) De afgelopen 

jaren is een sterke groei te zien van leden die de tak kanopolo volgen (grafiek 2). Voor 

de indeling van de Nederlandse competitie zie tabel 6. 

 

Grafiek 2 Aantal kanopolo leden MdR 2004 - 2010 
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4.2.1 MdR A 

MdR A Speelt mee in de top van de hoogste klasse kanopolo. De doelstellingen van 

afgelopen seizoen, alle toernooien top 10 en NK een podiumplaats, zijn behaald. Met een 

paar uitzonderlijke hoge klasseringen is seizoen 2010 geslaagd (Tabel 2). De prestaties 

van MdR zijn uiteengezet (Grafiek 3) Duidelijk is dat MdR A geklommen is naar de top 3 

van Nederland. 

Winterseizoen 

Dec/Mrt 

Plaats Voorseizoen 

April: 

Plaats Zomerseizoen 

Mei/Sept 

Plaats Naseizoen 

Okt/Nov 

Plaats 

Essen Binnen 10 Helmond 2 Charleroi 8 Mulheim 1 

Göttingen 

Binnen 

5   Amsterdam 

Open 

4   

NK 4x4 4   NK 1 2   

    Dikkebus 10   

    Ieper 5   

    NK 2 3   
Tabel 2 In 2010 gespeelde toernooien en klassering van MdR A. 

Er wordt door MdR A 4x in de week getraind (krachttraining, cardio, vaartrainingen). De 

krachttraining schema’s worden gemaakt door een sportfysiotherapeut. De 

vaartrainingen worden opgesteld door de coach. Deze coach speelt zelf in het team van 

Deventer, is tweevoudig wereldkampioen en heeft jarenlange ervaring op dit niveau.  

Met MdR A trainen regel matig (1-2x per week) 3 talenten uit MdR B mee. Spelers van 

MdR dragen hun kennis over aan onderliggende teams (Flowchart 1). 

Jaarlijks worden er door MdR A 10 tot 15 toernooien gevaren. Veel van deze toernooien 

zijn in het buitenland (België, Denemarken Duitsland, Engeland Frankrijk en Italië). De 

top van kanopoloënd Europa komt op deze toernooien af. 

De ambities van MdR A zijn: het beste team van Nederland te worden en mee draaien in 

de Europese top.  
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Grafiek 3 Prestaties MdR A en B 2004-2010 

Situatie MdR A 2010

Kanopolo MdR

 

Flowchart 1 Situatie MdR A 
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4.2.2 MdR B 

MdR B speelde vorig seizoen in de eerste klasse kanopolo. De doelstellingen van 

afgelopen seizoen; “promoveren naar de hoogste klasse van Nederland” is behaald. Er 

wacht nu een zware taak om zich te handhaven in de hoogste divisie van Nederland 

Er wordt 3x in de week getraind. Deze trainingen variëren van krachttraining tot 

vaartrainingen. De spelers worden tijdens wedstrijden begeleid door een speler van 

MdR A. 

Met MdR A trainen (1-2x per week) 3 talenten uit MdR B mee. Om MdR B aan te vullen 

spelen er talenten van MdR C mee. (Flowchart 2) 

Jaarlijks worden er door MdR B 8 tot 12 toernooien gevaren. Veel van deze toernooien 

zijn in het buitenland waar de top van Europa op af komt. 

De ambities van het MdR B zijn om in de hoogste klasse van Nederland te kunnen blijven 

spelen en aansluiting te vinden bij MdR A.  

Situatie MdR B 2010

Kanopolo MdR

 

Flowchart 2 Situatie MdR B 
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4.2.3 MdR C 

MdR C speelt in de tweede klasse kanopolo.  

Er wordt 2x in de week getraind verschillend van krachttraining tot vaartrainingen.  De 

spelers worden getraind en gecoacht door een speler van MdR B. 

Met MdR B van Michiel de Ruyter trainen 3 (1x per week) talenten uit MdR C mee. Om 

dit gat op te vullen spelen er spelers van het jeugdteam met MdR C mee (Flowchart 3) 

Jaarlijks worden er door MdR C 5 tot 10 toernooien gevaren. Veel van deze toernooien 

zijn vooral in Nederland waar veel concurrentie is van Nederlandse teams. 

De ambities van het MdR C zijn om in de top 3 van de tweede klasse te komen. 

 

Situatie MdR C 2010

Kanopolo MdR

 

Flowchart 3 Situatie MdR C 
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4.2.2 Jeugdopleiding 

Sinds afgelopen zomer (2010) is er door toenemende belangstelling een jeugdteam 

opgericht. Dit team bestaat op dit moment nog uit nét te weinig spelers om een team te 

vormen waar wedstrijden mee gespeeld worden. De bedoeling is om volgend seizoen 

een team in de jeugdklasse uit te laten komen.  

Hieronder (Flowchart 4) is te vinden hoe een nieuwe kanoër van Michiel de Ruyter via 

de zaterdaginstructie in een poloteam kan komen. 18+ kanoleden gaan in principe naar 

MdR C maar kunnen wel met MdR Jeugd meetrainen. Jeugdleden zullen in het MdR J 

terecht komen en hier hun eerste ervaringen met kanopolo opdoen. Voor deze nieuwe 

leden blijven de technieklessen op de zaterdag een belangrijk onderdeel. In de flowchart 

daarna is te zien hoe het verloop is om in uiteindelijk in MdR A te komen. (Flowchart 5) 

Situatie MdR Jeugd 2010

Kanopolo MdR

Kano Zaterdag

Jeugd

Kano Zaterdag

18+Toptalenten

 

Flowchart 4 Situatie MdR J 
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JAAR 3/4

VANAF JAAR 5

JAAR 2/3JAAR 1/2

Hoe kom ik bij MdR A?

Lid van MdR Kano Zaterdag MdR Jeugd
Meetrainen 
MdR C

MdR C
Meetrainen 
MdR B

MdR BJong Oranje

Meetrainen

MdR A
MdR A Oranje

 

Flowchart 5 Hoe kom ik bij MdR A 
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4.2.3 Clubfaciliteiten 

Het clubhuis van MdR ligt aan de Amsteldijk-Zuid in Uithoorn. Net buiten het 

dorpscentrum is dit een rustige locatie. Er is een ruime kleedruimte met warme 

douches, toiletten en een centrifuge. De kantine is op zaterdag- en zondagochtend en in 

de zomer maanden op woensdagavond geopend.  

Er zijn twee aparte loodsen, één voor roeiboten en één voor kano’s, waarvan de 

kanoloods een verdieping heeft speciaal voor het kanopolo. Omdat dit vaak duur en 

kwetsbaar materiaal is, is er voor gekozen de kanopolo een eigen ruimte te geven. 

Daarnaast beschikt Michiel de Ruyter over een fitnessruimte, werkplaats en trailerloods. 

Er zijn drie soorten kanopolotrainingen: duurtraining, krachttraining en vaartraining. 

 

Duurtraining 

Vanaf de Amsteldijk-Zuid kan er perfect hardgelopen worden. Omdat dit vaak ‘s avonds 

gebeurt heeft de club reflecterende hesjes aangeschaft. Als alternatief staan er 3 roei-

ergometers in de fitnessruimte. 

Krachttraining 

In de fitnessruimte staan fitnessapparaten en gewichten. Deze ruimte, wat aan de kleine 

kant, is niet geventileerd en in het naseizoen niet goed warm te krijgen. 

Vaartraining 

Voor aanvang van elke vaartraining worden doeltjes op hun plaats gelegd. Er wordt 

getraind op een onbelijnd veld. Er staan twee bouwlampen zodat het “veld” ook na 

zonsondergang belicht kan worden.  

 

 

                                       Figuur 1 Clubhuis U.R.K.V. Michiel de Ruyter 
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4.2.4 Financiën kanopolo MdR anno 2010 

De algemene kosten (zoals toernooikosten en brandstof kosten) worden nu gedeeld 

door het team. De kosten, zoals persoonlijke uitrusting (wedstrijd uitrusting; boot, 

peddel etc), worden betaald door de speler zelf.  

Hieronder een globaal overzicht van onze inkomsten (Polo budget) en uitgaven 

(toernooi uitgaven, incl. vervoerskosten) 

 Kosten en 

Baten 

 Bedrag 

Polo Budget 

(inkomsten) 

 €  800,00  

Team 

(uitgaven) 

€  19.176,80 

Balans  €-18.376,80 
Tabel 3 Balans toernooien 

 

Tabel 4 Team en persoonlijke uitgave per jaar 

nr team kosten - op prioriteit gesorteerd afschrijving per jaar

1 trainer vervoerskosten (trainer buitenaf) 360,00€                        

2 trainer vergoedingskosten (trainer buitenaf) 240,00€                        

3 ballen (jeugd+wedstrijdballen) 380,00€                        

4 zwemvest 540,00€                        

5 trainingsmaterialen 450,00€                        

6 toernooi kosten 3.881,00€                    

7 vervoerskosten toernooien 3.062,80€                    

8 verblijfskosten 280,00€                        

9 wintertraining - zwembad 1.711,00€                    

10 winter training - fitness begeleiding 280,00€                        

11 teamkleding 1.386,00€                    

12 fitness materiaal -

13 scheidsrechters cursus 20,00€                          

14 kleding scheidsrechters 300,00€                        

15 groepstent 500,00€                        

16 vast kanopolo veld -

17 teambus 1.000,00€                    

18 trailer 222,00€                        

totaal 14.612,80€                  

nr persoonlijke kosten - op prorieit gesorteerd afschrijving pp/pj

1 kajak 423,00€                        

2 peddel 100,00€                        

3 helm 22,50€                          

4 wax 25,00€                          

totaal 570,50€                        

totaal per team (8 pers) 4.564,00€                    
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Voor een globaal overzicht wat de kosten zijn van de “persoonlijke uitrusting”  staan 

vermeld in Hoofdstuk 7.  

 

4.3 Kanopolo in Nederland anno 2010 

De afgelopen jaren is er een duidelijk beeld ontstaan hoe het kanopolo in Nederland zich 

ontwikkeld op club niveau. Deventer is al 10 jaar op rij landskampioen maar heeft geen 

opvolging van lagere clubteams. Andere clubs zoals Odysseus, Keistad en Groningen zijn 

bijna in elke klasse vertegenwoordigd (tabel 5 en 6). Dit geeft een goede doorstroom van 

talanten. In de tabel hieronder is te zien hoe de teams en clubs verdeeld zijn in de 

competitie. Ook is te zien dat de teams van Michiel de Ruyter ten opzichte van 2009 

verbeteren (tabel 5). 

Plaats Hoofdklasse Eerste klasse Tweede klasse Derde klasse Jeugd klasse 

2009      

1 Deventer A Trekvogels A Odysseus C Helmvaarders B Odysseus J 

2 Odysseus A Keistad B Keistad C Windhappers B Keistad J 

3 Groningen A MdR B Zeewitoe A Keistad D Helmvaarders J 

4 Keistad A Quo Vadis Zwetplassers B Tilikum Zeewitoe J 

5 MdR A Helmvaarders A Viking A Kromme Aar  

6 Odysseus B Windhappers A MdR C KVSO  

7 Rijnland A Groningen B Trekvogels B GKV t 6de  

8 Zwetplassers A  GKV Pyrahnas Viking B  

9    KvdRV  

2010      

1 Deventer A MdR B Viking Venlo A KVSO A Helmvaarders J 

2 Odysseus A Keistad B Keistad C Viking Venlo B Odysseus J 

3 MdR A Zwetplassers A Zeewitoe A GKV t 6de Zeewitoe J 

4 Groningen A Odysseus C Zwetplassers B Viking Adam Keistad J1 

5 Keistad A Quo Vadis MdR C Odysseus D Keistad J2 

6 Odysseus B Helmvaarders A Kromme Aar 1 Waterwolf GKV jeugd 

7 Trekvogels A Groningen B Windhappers B KvdRV  

8   Trekvogels C Kromme Aar 2  

9   Keistad D   

Tabel 5 Landelijke competitie 2009 en 2010 

2009 Aantal teams 

Ody 4 

Gkv 4 

Keistad 5 

MdR 3 

2010  

Ody 5 

Gkv 4 

Keistad 5 
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MdR 3 

Tabel 6 Vertegenwoordiging clubs in competitie met aantal teams 

 

4.4 Kanopolo in Europa anno 2010 

De Nederlandse clubteams hebben het mondiale kanopolo jarenlang gedomineerd maar 

zijn sterk terrein aan het verliezen ten opzichte van de ons omringende landen. Clubs uit 

die landen zijn de afgelopen jaren sterk financieel en materieel ondersteund. Waar 

kanopoloteams in sportlanden als Frankrijk (salaris, sportmasseur, fysiotherapeut, 

betaalde trainers, materiaal), Duitsland (betaalde trainers, materiaal), Iran (salaris, 

betaalde trainers, materiaal), Italië (betaalde trainers, kok) en Engeland ondersteund 

worden door de sportbonden en verenigingen is de financiële en materiële 

ondersteuning in Nederland nihil.  

4.5 Conclusie huidig situatie. 

De huidige situaties is dat kanopolo in andere landen de mogelijkheid wordt geboden 

om aansluiting te vinden bij het niveau van Nederlandse clubteams en zelfs beter te 

worden (par. 4.4). Financiële en materiële ondersteuning van de kanopolo bij Michiel de 

Ruyter is wenselijk en nodig om de gestelde doelen te bereiken. 
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5. MdR Next 
Tijdens de afgelopen (november 2010) algemene ledenvergadering is er uitgebreid 

gesproken over de toekomst van de vereniging. Aan al de leden is gevraagd een keuze te 

maken uit een vijftal toekomstvisie voor de Uithoornse Roei en Kanoverenging Michiel 

de Ruyter. Op de vergadering is gekozen voor een combinatie van een sociale sport club 

vereniging, met ruimte voor sportieve doeleinden. Hieronder zijn impressies van de 

gekozen visies te zien.  

 

Figuur 2 Gekozen toekomstprofielen MdR 

De uitkomst van de algemene leden vergadering geeft de mogelijkheid en ruimte om dit 

plan binnen de visie van de club te realiseren. 

Top- en breedtesport: een Siamese tweeling?, Rapportage Sport 2003 
“Uit het voorafgaande is duidelijk geworden dat breedtesport en topsport zich in een 
verschillende richting ontwikkelen, maar in elk geval gedeeltelijk effecten op elkaar 
(blijven) uitoefenen. Deze effecten kunnen worden onderscheiden naar effecten die 
samenhangen met de veronderstelde aanvoerfunctie van de breedtesport en effecten 
die voortkomen uit de veronderstelde aanjaagfunctie van de topsport. Beide functies 
maken onderdeel uit van de zogenoemde ‘double pyramid theory’, die in brede kring 
in het sportbeleid wordt aangehangen. Volgens deze theorie brengen duizenden 
sportbeoefenaars een paar Olympische kampioenen voort (aanvoerfunctie), terwijl 
deze kampioenen door hun rolmodel weer duizenden mensen stimuleren om één of 
andere vorm van sport te gaan beoefenen (aanjaagfunctie).” 

(Bottumburg, 2003) 
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6. Kanopolo anno 2015 

6.1 Kanopolo bij MdR anno 2015 

Om in 2015 de kanopolo afdeling van Michiel de Ruyter groter en professioneler te 

maken dient er een jeugd opleiding te komen (6.1.1) een meer jarenplan (6.1.2) en het 

kanopolo centrum van NL (6.1.3).  

 

6.1.1 Jeugd 

Om de doelstelling (figuur 3 en 4) elk jaar te behalen moeten er nu al stappen genomen 

worden om jeugdleden aan te trekken. Deze zullen namelijk de toekomst van de 

kanopolo van Michiel de Ruyter worden. De grootste doelgroep zijn kinderen tussen de 

11 en 14 jaar. De jeugdleden kunnen vanaf hun 16de  jaar hun talent verder ontwikkelen 

en aansluiting te zoeken bij hogere teams. Om deze toekomstige jeugd kennis te laten 

maken met kanopolo moet er actiever kanopolo worden aangeboden, er zijn een aantal 

mogelijkheden: 

Voor de blijvende groei van het ledental van URKV MdR is het van belang om jeugdleden 

aan te trekken dit kan gebeuren door:  

• promotie op scholen 

• clinics aanbieden voor schoolklassen of voor kinderen privé 

• watersportweek (in zomer reces) 

• regionale schoolwedstrijden (dag toernooi) 

• sportpas 

• open dag 

• try-to kanopolo 

 Jeugdleden kunnen hierna hun keuze maken in welke tak binnen MdR zij willen 

sporten. Kanopolo zal daar onderdeel van zijn. Hier zal actief in gepromoot moeten 

worden.  

PR kan gedaan worden door meer exposure in regionale bladen te verkrijgen en meer 

publiciteit in de regio voor evenementen, wedstrijden en cursussen die gehouden 

worden bij MdR (Nieuwjaarsduik, kayak walk, Amsterdam Open, Head of the River, 

Amstel Drecht regatta, open dag) 

6.1.2 Meerjarenplan 

Om de teams goed te verdelen zodat elk jaar in elke klasse van de landelijke competitie 

uitgekomen kan worden, dient elk jaar een nieuw plan gemaakt te worden waarin de 

beoogde doelstellingen. Opzet van trainingen en te varen toernooien beschreven 

worden. 
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6.1.3 Professionalisering 

Doordat kanopolo bij Michiel de Ruyter steeds professioneler wordt aangepakt zullen 

talenten van andere verenigingen graag bij MdR kanopoloen om hun ambities te 

verwezenlijken. 

 De teams van MdR zullen optimaal resultaat behalen als voldaan wordt aan de volgende 

randvoorwaarde: 

 

Begeleiding: 

• Trainers 

• Voeding adviseurs (Doping-Free sporten)  

• Persoonlijke trainingsschema’s 

•  Fysiotherapie 

Materiaal/Materieel: 

• Goede training faciliteiten 

o Fitness ruimte 

o Doelen 

o Ballen 

Wedstrijden:  

• Meer wedstrijden binnen Europa voor wedstrijd ervaring. 

 

De kanopolocommissie zal een beleidsplan schrijven over hoe de kanopoloërs zich 

moeten gedragen op en naast het veld, betrekking tot de vereniging en sponsors. Een 

zogeheten gedragscode voor de kanopoloërs.  

 

Op deze manier kunnen de sporters van Michiel de Ruyter uitgroeien tot topsporters en 

zich optimaal voorbereiden op de belangrijkste toernooien (NK en EK voor clubteams 

figuur 4.). Zo zullen de doelstellingen (zoals in figuur 4 staat aangegeven) haalbaar zijn. 
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Figuur 3 Doelstellingen kanopolo MdR 2010 - 2015 

Doelstellingen MdR A

2010:
3e van 
Nederland

2011:
2e van 
Nederland

2012:
Beste 2 van 
NL
EK voor 
Clubteams

2013:
Landskamp
ioen
Top 3 
Europa

2015:
Europees 
Kampioen

 

Figuur 4 Doelstellingen MdR A 
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6.2 Kanopolo in Nederland anno 2015 

Op basis van de waargenomen groei van de huidige kanopoloverenigingen valt te 

verwachten dat Deventer in 2015 geen kanopolo-team meer heeft. De grootste 

verenigingen zullen komen uit Amersfoort (KV Keistad), Alkmaar (AKV Odysseus), 

Groningen (GKV) en Uithoorn (URKV Michiel de Ruyter). In Haarlem (KV de Trekvogels), 

Helmond (HWC de Helmvaarders) en Venlo (KV Viking Venlo) zullen middelgrote 

kanopoloverenigingen te vinden zijn. 

MdR zal een regionale functie vervullen voor omliggende kanoverenigingen. Verwacht 

wordt dat kanopoloers vanuit Haarlem, Alphen a/d Rijn, Leiden, Vinkeveen en 

Amsterdam vertrekken om bij MdR te komen spelen. 

 

6.3 Kanopolo in Europa anno 2015 

De Europese en wereld kano organisatie wil het spel kanopolo aantrekkelijker maken 

voor publiek. Dit willen zij bereiken door middel van een schotklok te introduceren. 

Hierdoor zou het spel sneller en attractiever moeten worden. 

Ook zullen de Europese en wereld kampioenschappen meer gebruik maken van TV 

opnames. (zoals het WK 2010 al te zien in Italië live op RAI UNO en het EK voor 

clubteams 2009 live te volgen was op de franse TV en internet) 

Hierdoor wordt het toepassen van sponsoring steeds aantrekkelijk, vanwege de 

exposure die gehaald kan worden. 
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7. Investeringen 

Om als sporter door te ontwikkelen heb je goede faciliteiten (club, trainingsruimte en 

apparatuur) nodig, goede begeleiding en veel wedstrijd ervaring nodig (zie par. 6.1.3). 

De faciliteiten zijn redelijk tot goed, maar kosten veel geld (boten fitnessapparatuur)  

professionele begeleiding ontbreekt (kosten trainers, fysio etc) en  

Veel wedstrijden kosten geld (reis-verblijfkosten en inschrijfgeld wedstrijden) 

Als we geld voor deze zaken zouden hebben kunnen we de kanopolo binnen Michiel de 

Ruyter professioneler oppakken.     

 

In bijlage I is een overzicht van de kosten per jaar uiteengezet. Het is op dit moment het 

geval dat de club de competitie en €800 vergoed (zie par. 4.2.4). Overige kosten zijn 

voor eigen rekening. 

In de bijlage I zijn (jaarlijkse) omkosten en investeringen van de kanopolo 

gespecificeerd.   
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8. Realiseren van investeringen 
 

8.1 Clubgelden 

Contributie 

Eigen bijdrage 

8.2 Subsidies / Fondsen 

NKB 

NKB Gewest Noord 

Schipholfonds 

Burgermeester Kootfonds 

Rabobank fonds 

ING fonds 

Gemeente Uithoorn 

8.3 Sponsoring 

Sponsorcommissie 

9 Bronnenlijst 

9.1 Wetenschappelijke bronnen 

Alfabetisch op achternaam auteur 

Bottenburg, Maarten van (2003). Top- en breedtesport: een Siamese tweeling?, 

Rapportage Sport 2003, Den Haag: SCP, p.p. 285-312. 

9.2 Niet-Wetenschappelijke bronnen 

Alfabetisch op auteur (of titel indien auteur niet bekend) 

Dullemen, Henk van (2010). Ledenadministratie U.R. & K.V. Michiel de Ruyter, contact: 

ledenadministratie@mdr.nu 

9.3 Websites 

Alf. op sitenaam, datum van raadplegen en indien bekend auteur vermelden.. 

Kanopolo.org: Kanopolocommissie Nederlandse Kano Bond 

http://www.kanopolo.org, vrijdag 19 november 
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Bijlage I Inversteringen 
Materiaal (kosten gebasseerd op kosten per jaar, sommige onderdelen zijn dus 

afschrijvingen per jaar) 

toernooien 

2011 

 Inschrijfgeld Benzine 

kosten 

 Hotel 

Odense  €     100,00   €  400,00  (2 auto's) 

Göttingen  €        90,00   €  232,00  (2 auto's) 

NK 4x4  €     375,00   € 200,00  (4 auto's) 280 

Karnath Cup  €        95,00   € 104,00  (2 auto's) 

HIT  €     240,00   €  192,00  (6 auto's) 

Charleroi  €     190,00   €  272,00  (4 auto's) 

Odysseus  €        80,00   €  42,00  (3 auto's) 

Deutschland 

Cup 

 €     150,00   € 156,00  (3 auto's) 

Veurne  €        85,00   €  304,00  (4 auto's) 

Dikkebus  €     160,00   €  304,00  (4 auto's) 

Ieper  €     180,00   €  304,00  (4 auto's) 

Landelijke 

Competitie 

 €     425,00   €  492,00  (6 auto's) 

     
Zwembad  €  1.711,00   €  60,80  (2 auto's) 

Kosten 

Amsterdam 

Open 

 €         -       

     
  €  3.881,00   € 3.062,80    

 

– Ballen 

• Jeugdballen (+/- 2 per jaar = €60,- per jaar) 

• Wedstijdballen ( +/- 8 per jaar = €320,- per jaar) 

– Trainingsmaterialen 

• Tijdswaarneming (tbv. Eigen toernooi) 

• €600,- per stuk x 3, afschrijving = +/- 4jaar = €450,- per jaar 

• Schotklok 

• onbekend 

• Fitnessmateriaal 

• €………………….. 

– Peddels  
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• €300,- per stuk, afschrijving = +/- 3jaar = €100,- per jaar pp. 

• +/- 21 personen = €2.100,- per jaar 

– Kajaks 

• €1692,- per stuk, afschrijving = +/- 4jaar = €423,- per jaar pp. 

• +/- 21 personen = €8.883,- per jaar 

– Groepstent 

• €500,- per stuk, afschrijving = +/- 3jaar = €166,- per jaar pp. 

• +/- 3 tenten = €500,- per jaar 

– Trailer 

• €2225,- per stuk, afschrijving = +/- 10jaar = €222,- per jaar  

– Teambus 

• +/- €1.000,- per jaar (kosten gebaseerd op verzekering –

onderhoud - APK en afschrijving) 

– Wax  

• Kosten €100,- 

– Zwemvesten 

• €90,- per stuk, afschrijving = +/- 5jaar = €18,- per jaar pp. 

• +/- 30 personen = €540,- per jaar 

– Teamkleding 

• €200,- per persoon, afschrijving = +/- 3jaar = €66,- per jaar pp. 

• +/- 21 personen = €1.386,- per jaar 

• Trainer 

– Vervoerskosten 

• €30,- per training, trainer 1x in de maand = €360,- per jaar 

– Vergoeding 

• €20,- per training, trainer 1x in de maand = €240,- per jaar 

• Vast kanopolo veld 

– Nog op te vragen 

• Toernooien  
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– Inschrijfgeld  

• €2.170,- per jaar 

– Vervoerskosten 

• €3.002,- per jaar 

– Verblijfskosten 

• €280,- per jaar (Groningen) 

• Wintertraining  

– Zwembadhuur  

• €1.711,- per jaar 

– Fitness begeleiding 

• €280,- per persoon per jaar 

• +/- 14 personen = €3.920,- per jaar 

• Scheidsrechters  

– Cursus  

• €20,- pp. Gemiddeld elk jaar 1 man op cursus. 

– Kleding 

• €100,- per persoon, afschrijving = +/- 4 jaar = €25 per jaar pp. 

• €+/- 12 personen = €300,- per jaar 

 


