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Samenstelling van Kader Waterpoloafdeling 2017 
 

- -    Voorzitter TC waterpolo    
- Tom Possel   Assistent voorzitter     

 
- Arnold Witteveen  Trainer/Coach      
- Danny van Zoen  Trainer/Coach      
- Ruben Gerritse  Trainer                             
- Wessel Vastenhout  Trainer                  
- Dylan Onderstal  Coach                  

 
- Georgina Hogenboom Scheidsrechter     
- Annemieke Cijs  Scheidsrechter     
- Rob Wustenhoff  Coach       

 

De verdeling van badwater in de eerste helft van 2017 
 

- Dinsdag (18:00-19:00):  Ruben, Wessel (<15) 
- Dinsdag (19:00-20:00):  Arnold (Dames & Heren) 
- Woensdag (19:00-20:00):  Ruben, Wessel (<15 Gemengd) 
- Woensdag (19:30-21:00):  Danny (Dames) Geen trainer (Heren) 

 

Overzicht coaches en trainers per team 

Team Trainer 1 Trainer 2 Coach 1 Coach 2 
Heren 1 Arnold Witteveen - Dylan Onderstal - 
Heren 2 - - Rob Wustenhoff - 

Dames 1 Arnold Witteveen Danny van Zoen  Arnold Witteveen Danny van Zoen  

<15 Gemengd Wessel 
Vastenhout 

Ruben Gerritse Wessel 
Vastenhout 

Ruben Gerritse 

 

De verdeling van badwater in de tweede helft van 2017 
- Dinsdag (18:00-19:00):  Ruben, Wessel (<15) 
- Dinsdag (18:30-20:00):  Arnold (Dames & Heren) 
- Woensdag (19:00-20:00):  Ruben, Wessel (<15 Gemengd) 
- Woensdag (19:30-21:00):  Danny (Dames) Geen trainer (Heren) 

 

Overzicht coaches en trainers per team 

Team Trainer 1 Trainer 2 Coach 1 Coach 2 
Heren 1 Arnold Witteveen - Dylan Onderstal - 
Heren 2 - - Rob Wustenhoff - 

Dames 1 Arnold Witteveen Danny van Zoen  Arnold Witteveen Danny van Zoen  

<15 Gemengd Wessel 
Vastenhout 

Ruben Gerritse - - 
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Verloop competitie eerste en tweede helft 2017 
 

Dames 1 
De dames hebben het afgelopen seizoen met gemak gehandhaafd in District Dames 2.  
Hun doelstelling om te promoveren was helaas net niet gehaald. Ook dit seizoen is de 
doelstelling om te promoveren. Met hun huidige positie in de competitie is de 2e plaatst 
bemachtigen om dit te doen nog steeds haalbaar. Maar het zal spannend worden gezien de 
huidige nummer 2 hun laatste tegenstander in de competitie is.  
 

 
 
 
Heren 1 
De heren zijn afgelopen seizoen gepromoveerd naar District Heren 1. 
Dit seizoen zijn de heren begonnen met de doelstelling om te handhaven. Dit is gelukt, maar 
zij staan lager op de ranglijst dan gehoopt.  
 
 
Heren 2 
Vorig seizoen werden onze heren kampioen en promoveerden dus naar District Heren 3.  
Dit seizoen lijken zij met veel moeite te handhaven in deze competitie.     
 
 
Gemengd <15 
Dit jaar was er geen jeugdteam ingeschreven in een competitie. Dit was vanwege de 
volgende omstandigheden: 

 Het team bestond uit 7 jongens en 1 meisje. Van de jongens waren er al 4 boven de 
leeftijd van 15. Het team zou dus moeten doorschijven naar <17 met 7 man, omdat 
gemend spelen tot 15 is. Er was afgelopen seizoen al gebleken dat niet iedereen elke 
wedstrijd kon spelen en dat er dus meerde wedstrijden met 6 of minder man moest 
worden gespeeld. Dit zou bij <17 met 7 man nog erger worden. 

 Door het tekort aan geleverde scheidsrechters moesten wij van de KNZB een team 
minder inschrijven. 
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 Er is een poging gedaan om met nabijgelegen vereniging een gefuseerd team te 
maken onder de vlag van die verenigingen. Echter bleek al snel dat al deze 
verenigen met hetzelfde dilemma zaten qua scheidsrechters. Daardoor konden wij 
elkaar hier niet in helpen.   
Er is daarom ervoor gekozen om dit seizoen geen jeugdteam in te schijven in de 
competitie. De trainingen gingen uiteraard wel door en er zou gekeken worden naar 
meedoen met jeugdtoernooien. Twee van deze groep zijn er overgestapt naar De 
Dolfijn en de andere  twee zijn gestopt met waterpolo.  
Bij de twee waarvan wij dachten dat ze het aankonden is gekeken of deze bij de 
andere herenteams konden meedoen in de wedstrijden.  

 

Ontwikkelingen op het gebied van organisatie 
 

Ouders-tegen-Jeugdpolo 
In juni hebben we, net zoals voorgaande jaren, de jeugd tegen de ouders laten spelen in een 
onderlinge wedstrijd. De reden is om de ouders ook eens te laten beleven wat het is om een 
waterpolo wedstrijd te spelen.  
 
Externe toernooien 
Er zijn verschillende uitnodigingen voor toernooien ontvangen in 2017. Dit jaar hebben we 
met een gemengd team twee keer mee gedaan aan een heel poloweekend bij het 
Schuurman BZC waterpolotoernooi in Borculo en ZEPTA waterpolotoernooi in Ter Apel.  
Bij beide toernooien wist ons team hun poule te winnen en namen een wedstrijdbal mee als 
prijs. Teambuilding begint bij zo een weekend al bij het opzetten van de tent. Tijdens de 
toernooien gaat het natuurlijk om waterpolo, maar ook om plezier en het leren kennen van 
andere waterpolo clubs. 
 
Jeugdcommissie 
Er zijn in 2017 een BBQ en een Kerstfeest georganiseerd om ervoor te zorgen dat de leden 
elkaar beter leren kennen. Deze evenementen hebben de club overigens geld opgebracht 
zodat de club dit jaar een mooier (niet negatief) resultaat kan boeken. 
 
Teams 
In het nieuwe seizoen van 2017/2018 hadden wij twee heren teams en een damesteam.  
Het gemengd onder de 15 team kon door omstandigheden niet worden ingeschreven.  
De Dames zijn actief bezig met het werven van nieuwe teamleden.   
Kent u kinderen van de leeftijd van 11 tot 15 jaar oud die nog opzoek zijn naar een 
leuke teamsport? Nodig deze dan uit! 
 
Scheidsrechters 
Net zoals bijna elk seizoen kwamen wij scheidsrechters te kort om voor onze club te fluiten. 
Gelukkig kunnen wij nu mededelen dat wij een paar leden hebben gevonden die bereid zijn 
om voor volgend seizoen de scheidsrechtercursus te volgen. Die bereid zijn om te fuiten, 
maar nog in overleg zijn over de voorwaarden die eraan gesteld zijn. 
 
 
Wij willen nogmaals al onze vrijwilligers van de waterpoloafdeling bedanken voor hun harde 
werk, maar voornamelijk willen wij de scheidsrechters bedanken dat zij het wederom 
mogelijk hebben gemaakt dat wij volgend seizoen weer met alle plezier kunnen waterpoloën. 


