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Inleiding
Met het project Beachwaterpolo wil de Vlaamse Zwemfederatie ervoor zorgen dat de sport meer aandacht en
publiciteit krijgt bij het grote publiek.
Beachwaterpolo is een innovatieve variant van het traditioneel waterpolo en werd officieel door FINA als
demonstratiesport gelanceerd op het WK in Gwangju. Beachwaterpolo wordt gespeeld in het midden van een
opblaasbaar kleurrijk speelveld met 4 spelers per ploeg en met vereenvoudigde spelregels waardoor het spel
dynamischer wordt en meer doelpunten oplevert.
Niettegenstaande zijn naam, wordt Beachwaterpolo in Vlaanderen niet beoefend aan het strand van de
Noordzee. Testopstellingen hebben aangetoond dat de sterke getijden te veel invloed hebben op de afstand van
de waterlijn en het speelveld. In Vlaanderen kunnen wij des te meer naar meer geschikte locaties gaan zoals
binnenwateren en meren waar de setting ideaal is voor een vlot sportief verloop en een aangename omkadering
van een gezellige sfeer met foodtrucks en strandstoelen. Overal waar Beachwaterpolo zijn tenten opzet is het
zomer en spelvreugde gegarandeerd!

Doelstelling bij aanvang beleidsfocus
Bij de start van deze beleidsfocus in 2019 hebben we de volgende concrete doelstellingen geformuleerd:
1.
2.
3.
4.
5.

Een laagdrempelige en attractieve vorm van waterpolo voor een breed publiek in de markt zetten.
Een leuk alternatief tijdens zomermaanden om de geliefde sport te kunnen beoefenen.
De belangstelling en aandacht voor de sport verhogen.
Meer spelers, meer clubs, schaalvergroting.
Inspelen op de internationale trends

Binnen dit kader zijn en zullen de acties die worden georganiseerd, bijdragen tot een positief imago van
waterpolo en wordt de participatie aan wedstrijden mogelijk op competitief en recreatief niveau.
Beachwaterpolo kan rekenen op Beleidsfocus Innovatiesubsidies van Sport Vlaanderen om de lancering van deze
nieuwe zwemdiscipline alle kansen te bieden om zich als volwaardige zwemdiscipline te integreren in de werking
van Zwemfed.
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Objectief 2020
Na de succesvolle lancering in 2019 stond 2020 in het teken van een schaalvergroting om meer deelnemers te
bereiken. Met een tweede editie op de 6 locaties van 2019 en 4 bijkomende evenementen in samenwerking
met de lokale waterpoloclub.
Bovendien is het perfect mogelijk om open water-activiteiten te combineren op 1 evenement. Er bestaat een
circuit van open-waterwedstrijden die over heel Vlaanderen worden georganiseerd in de zomerperiode waar
vaak ook heel wat randactiviteiten plaatsvinden. De ideale context dus om hier Beachwaterpolo aan toe te
voegen. Organisatorisch verbreed je het gebruik van de accommodatie en gaat dit leiden tot kruisbestuiving
tussen waterpolo en open-water.
SEIZOEN

2019

2020

Aantal evenementen
Aantal zwemfed leden

6
240

10
320

Aantal niet-gebonden sporters

222

320

2019
LANCERING & DEMONSTRATIES
1. Nieuwpoort - Jachthaven
2. Kortrijk – oude Leie-arm
3. Gent – Blaarmeersen
4. Willebroek – Hazewinkel
5. Veurne – Surfclub
6. Nieuwpoort – spaarbekkens

2020
SCHAALVERGROTING
1. Nieuwpoort - Jachthaven
2. Kortrijk – oude Leie-arm
3. Gent – Blaarmeersen
4. Willebroek – Hazewinkel
5. Veurne – Surfclub
6. Nieuwpoort – spaarbekkens
7. Hasselt –
8. Aalst – Dender
9. Sint-Niklaas – De Ster
10. Dendermonde

Realisaties 2020
Het programma Beachwaterpolo had in 2020 zwaar te lijden onder de corona-pandemie. Deze zomersport
vereist immers contact en aangezien het een demonstratiesport is, proberen we ook te mikken op
randactiviteiten en veel publiek. Deze set-up was afgelopen zomer niet haalbaar door de strikte
veiligheidsmaatregelen.
Ook het allereerste combo ‘open-water/Beachwaterpolo’ evenement van 15 augustus 2020 op het provinciaal
recreatiedomein “De Ster” in Sint-Niklaas werd geannuleerd door de directie van het provinciaal domein.
Jammer voor de organiserende clubs STW en WZK.
Alle organisatoren van Beachwaterpolo tornooien hebben begrip getoond voor de verantwoorde beslissing om
alle zomeractiviteiten niet te laten doorgaan in het belang van de gezondheid van alle betrokkenen.
Als alternatief hebben we geprobeerd indoor Beachwaterpolo-activiteiten te organiseren maar ook deze
projecten zijn niet kunnen doorgaan.
SEIZOEN

2019

2020

Aantal evenementen
Aantal zwemfed leden

6
240

0
0
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Aantal niet-gebonden sporters

222

0

2020
SCHAALVERGROTING
1. Nieuwpoort - Jachthaven
2. Kortrijk – oude Leie-arm
3. Gent – Blaarmeersen
4. Willebroek – Hazewinkel
5. Veurne – Surfclub
6. Nieuwpoort – spaarbekkens
7. Hasselt –
8. Aalst – Dender
9. Sint-Niklaas – De Ster
10. Dendermonde

Evaluatie 2020
Naast de problemen omwille van de corona-pandemie bleken eind augustus ook slechte weersomstandigheden,
koud water en ongezonde waterkwaliteit grote risicofactoren die aanleiding konden geven tot afgelasting.
Daarom was het plan om Beachwaterpolo ook indoor te gaan organiseren in het najaar een tactische keuze om
de vooropgestelde schaalvergroting waar te maken.
Indoor Beachwaterpolo heeft in vergelijking met de outdoor toepassing meer groeimogelijkheden:
 Garantie op ideale omstandigheden
 Activiteiten doorheen het jaar
 Organisaties buiten de zomervakanties en verlofperiodes van deelnemers en vrijwilligers
Deze ervaring nemen we mee naar de toekomst, zie Doelstelling 2021.

Doelstelling 2021
De komende jaren plannen wij onderstaande schaalvergroting te realiseren. Gezien de workload, en ondanks de
inzet van vrijwilligers, denken we dat we een maximum van 10 outdoor evenementen in de zomer kunnen
realiseren. Voor indoor-Beachwaterpolo is er na 2022 wel nog verdere uitbreidmogelijkheid gezien het seizoen
langer is.
Aantal events per jaar
OUTDOOR BEACHWATERPOLO
INDOOR JEUGDBEWEGING CHALLENGES
INDOOR INTERSCOLAIRE

2019
6
0
0

2020
10
0
0

2021
10
2
2

2022
10
4
4

2023
10
8
8

2024
10
10
10

Dit is de prognose van de groei in participatie bij Beachwaterpolo.
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Aantal deelnemers - prognose 2019-2024
1400
1200
1000
800
600
400
200
0

2019

2020

2021

# Zwemfed leden

2022

2023

2024

# niet-gebonden sporter

Acties 2021
Vanwege Corona en het evenement-karakter van Beachwaterpolo was het tijdens het afgelopen jaar niet
mogelijk om alternatieve activiteiten te organiseren. Initiatieven of tornooien die in de steigers stonden, werden
uitgesteld naar 2021 wanneer we in de betrokken gemeenten en clubs Beachwaterpolo op een veilige en
ongedwongen manier kunnen organiseren voor competitiespelers en recreanten.
Opgenomen in het beleidsplan 2021-2024 worden de volgende acties in 2021 uitgevoerd:






A 1.8.3 Vanaf 2022 worden indoor-Beachwaterpolo events georganiseerd i.s.m. clubs en MOEV voor
lagere scholen. In 2022 zijn dat er 2, in 2023 minimaal 4. Dit punt behoort tot de beleidsfocus
innovatie 'Beachwaterpolo'.
A 1.8.4 Vanaf 2021 worden er elke zomer in de steden en op provinciale domeinen minimaal op 6 plaatsen
Beachwaterpolo- en/of zwemactiviteiten georganiseerd. Dit punt behoort tot de beleidsfocus
innovatie 'Beachwaterpolo'.
A 1.8.5 Vanaf 2022 worden elk jaar Beachwaterpolo (outdoor of indoor) events georganiseerd voor
jeugdbewegingen. We streven naar 2 evenementen in 2022, 4 in 2023 en 8 in 2024. Dit punt
behoort tot de beleidsfocus innovatie 'Beachwaterpolo'.

Hiervoor gaan we inzetten op 2 tactische doelstellingen:


Verbreding van de doelgroepen
1. Competitiespelers
2. Informele vriendenteams
3. Basisschool kinderen NIEUW
4. Jeugdbewegingen NIEUW
5. Studenten NIEUW
6. Bedrijvensport NIEUW
7. Openwater zwemmers NIEUW



Voor de verbreding van de doelgroepen willen we een samenwerking aangaan met

MOEV om de naschoolse sportactiviteiten van de basisschool te integreren

Gemeentelijke jeugddiensten om de lokale jeugdbewegingen vlot te kunnen bereiken.
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The Waterpolo Network vzw die meehelpt om de vooropgestelde groei en schaalbaarheid naar
meer aantal evenementen mogelijk te maken.

Conclusie
De conclusie is dat Beachwaterpolo een groot potentieel heeft om door te groeien tot een volwaardig
onderdeel van de reguliere werking van de Zwemfed. Met Beachwaterpolo spelen we in op internationale
trends die door FINA en Sport Vlaanderen worden erkend als een innovatieve variant van het traditioneel
Olympisch waterpolo. Zwemfed bereikt hiermee een brede doelgroep van sporters van elk niveau met
initiatieven in samenwerking met lokale clubs en overheden en kan binnen onze federatie dankzij de grote funfactor, het teamgebeuren en de laagdrempeligheid een mooie plaats gaan innemen.
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