
Zwem- en polovereniging Poseidon ‘59 

Op uw plaatsen…klaar…af! 

Ongeacht de weersomstandigheden zijn er dagelijks fanatieke zwemmers te vinden in ’t Willaer. Ze 

trekken baantjes of maken salto’s vanaf de duikplank. Vroeger konden enthousiaste zwemmers en 

waterpoloërs zich in Scherpenzeel in wedstrijdverband meten met anderen, want al voordat het 

zwembad in 1959 werd geopend was zwem- en polovereniging Poseidon ‘59 opgericht. 

 

Twaalf enthousiaste watersporters richten o.l.v. Jan en Juul Valkenburg de watersportvereniging op. 

Dat aantal groeit al snel uit tot veertig leden. De eerste voorzitter is Jan Valkenburg. De eerste 

badmeester in ’t Willaer is Andries van den Berg. Om te mogen deelnemen aan wedstrijden sluit de 

vereniging zich aan bij de KNZB. Het embleem van de vereniging is een zeepaardje. Het clubblad dat 

vanaf het oprichtingsjaar verschijnt krijgt de naam ‘Het Zeepaardje’. In september 1959 zijn de eerste 

wedstrijden waarin Poseidon wordt vertegenwoordigd door Lia Huijbers en Bas Ritmeester. Er zijn 

waterpoloteams voor dames en heren, maar ook teams voor wedstrijdzwemmen. Alle begin is 

moeilijk. De eerste competitiewedstrijd van het herenteam wordt in 1959 met 13-0 verloren. Maar 

de opgaande lijn wordt snel gevonden. Het eerste grote succes wordt in 1963 geboekt als het heren 

waterpoloteam kampioen wordt. Na de landelijk bekende Fred van Dorp en Ruud van Keulen is in 

1964 badmeester Chris Sangers de animator van Poseidon. Onder zijn leiding regent het clubrecords. 

Jammer genoeg loopt het ledenaantal in de tweede helft van de zestiger jaren terug, zodat in 1971 

een succesvolle ledenwerfactie wordt gehouden. Er kan dankzij de gemeente Scherpenzeel meer 

uren getraind worden o.l.v. Jan Lasker en Juul Valkenburg. ‘t Willaer is niet verwarmd en daardoor is 

het water vaak ijskoud als er getraind wordt.  In de wintermaanden moet er naar overdekte 

zwembaden in Leusden en later in Veenendaal worden uitgeweken. Begin jaren zeventig telt 

Poseidon meer dan 200 leden. Vanaf 1975 wordt ’s winters naast polowedstrijden ook deelgenomen 



aan zwemwedstrijden. De vereniging groeit met poloteams voor de jeugd. Daarvoor worden Trudy 

de Rijk, Emmy de Vries en Jan Valkenburg aan de trainersstaf toegevoegd. Poseidon organiseert in 

1976 de eerste zwemvierdaagse van Scherpenzeel. Ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan, wordt 

in 1979 een meerdaags jeugdwaterpolotoernooi georganiseerd waaraan vijftien verenigingen 

deelnemen. Vierhonderd waterpoloërs overnachten in tenten op het bedrijfsterrein van het 

toenmalige Controlasco aan de Industrielaan. 

 
In de loop der tijd worden de wedstrijden waaraan Poseidon deelneemt alleen nog maar in de 

wintermaanden buiten Scherpenzeel gehouden. In ’t Willaer is het aantal activiteiten beperkt tot de 

zwemvierdaagse, een waterpolotoernooi en schoolzwem- en waterpolowedstrijden. Het neemt niet 

weg dat er in 1977 honderdvijftig leden zijn. In 1978 stoppen de zwem- en polowedstrijden voor de 

scholen. Wel wordt er elk jaar een familie-estafette georganiseerd en in 1981 organiseert 

badmeester Bert Sluyter een zwemmarathon, de Nacht van Scherpenzeel. Een groot succes is de 

organisatie van de Willaertriathlon vanaf 1984 waarbij Poseidon verantwoordelijk is voor het 

zwemgedeelte. In hetzelfde jaar neemt Jan Valkenburg afscheid als voorzitter tijdens het 25-jarig 

jubileum. Hij wordt opgevolgd door Koos Iseger. Jan Valkenburg wordt erelid en blijft als secretaris lid 

van het bestuur. Zijn echtgenote Juul wordt benoemd tot lid van verdienste. Het ledenaantal is 

helaas geslonken tot ongeveer vijfenzeventig zwemmers en poloër midden jaren tachtig. Er zijn in die 

tijd vijf waterpoloteams en nog enkele teams voor wedstrijdzwemmen. In 1989 stopt Jan Valkenburg 

als bestuurder van Poseidon. Juul blijft trainster tot 1992. In 1994 komt de zwemvereniging in zwaar 

weer en zijn er financiële problemen door de verdere terugloop van het aantal leden en hogere 

zwembadhuren. Voorgesteld wordt Poseidon te fuseren met een grote vereniging in de buurt, maar 

dat zal dan ten koste gaan van de eigen identiteit en wellicht het einde van Poseidon betekenen. Het 

komt er niet van. Sportief gezien gaat het goed met de vereniging: onder leiding van 

waterpolotrainer Rob Feenstra worden veel successen geboekt. Hij typeert de vereniging als één 



grote familie en vindt Poseidon een geweldige vereniging. Om persoonlijke redenen stopt Feenstra 

helaas in 1994. Door een toeloop van jonge zwemmers blijft de vereniging voortbestaan. Het 

dameswaterpoloteam geeft er in 1996 de brui aan. In 1999 wordt Jacob Germs de nieuwe voorzitter. 

Hij is daarmee in het veertig jarig bestaan van de vereniging pas de derde voorzitter. Vooral het 

ontbreken van een overdekte zwemaccommodatie in Scherpenzeel breekt Poseidon uiteindelijk op. 

In 1999 komt een eind aan zwem- en polovereniging Poseidon ’59. De poloselectie is al een paar jaar 

daarvoor opgehouden te bestaan. Officieel wordt de vereniging op 11 februari 2000 opgeheven. 

Jacob Germs overhandigt de voorzittershamer aan erevoorzitter en medeoprichter Jan Valkenburg. 
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