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Jaarverslag Waterpolo 2018 

Samenstelling van Kader Waterpoloafdeling 2018 
- -    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 2018 
 

- 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 2018 
 

- Dinsdag (18:30-20:00):  Arnold (Dames & Heren) 
- Woensdag (19:00-21:00):  Danny (Dames) Geen trainer (Heren) 
- Woensdag vanaf 14 november (19:30-21:00) 

 

Overzicht coaches en trainers per team 

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

Dames 1 Arnold Witteveen Danny van Zoen  Arnold Witteveen Danny van Zoen  
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Verloop competitie eerste en tweede helft 2018 
 

Dames 1 
Afgelopen seizoen was de doelstelling voor de dames om te promoveren. Het was toen net 
niet gelukt om de 2e plaats in de competitie te behalen. Dit seizoen zijn de doelstellingen 
onveranderd, maar dit keer staan zijn er wel beter voor. De dames staan momenteel op nr 2 
in de competitie en er bestaat nog een kans om kampioen te worden. 
Het zal allemaal van de laatste wedstrijd afhangen!  
 

 
 
 
Heren 1 
Afgelopen seizoen zijn Heren 1 op de 9e plek van District Heren 1 klasse A geëindigd. 
Dit seizoen wilde zij wederom handhaven. Met de huidige 7e plaats lijkt dit wel zeker. 
 
 
Heren 2 
Vorig seizoen zijn onze Heren 2 helaas weer terug gedegradeerd naar District Heren 4 
klasse B. Dit seizoen lijken zij in de middenmoot van deze competitie blijven.     
 
 
Jeugd 
Dit jaar was er wederom geen jeugdteam ingeschreven in een competitie. Dit was vanwege 
het tekort aan jeugdleden en geleverde scheidsrechters. 
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Ontwikkelingen op het gebied van organisatie 
 
Externe toernooien 
Er zijn verschillende uitnodigingen voor toernooien ontvangen in 2018. Dit jaar hebben we 
samen met BZC Brandenburg een team gevormd om mee te doen aan het Schuurman BZC 
waterpolotoernooi in Borculo. Verder hebben wij ook weer met een gemengd team aan het 
ZEPTA waterpolotoernooi in Ter Apel deelgenomen.  
Bij het ZEPTA toernooi wist ons team hun poule te winnen een wedstrijdbal mee te nemen 
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. 
 
Evenementencommissie 
Er zijn in 2018 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 2018/2019 hadden wij twee heren teams en een damesteam.  
Door omstandigheden kon er ook dit jaar geen jeugdteam worden ingeschreven.  
Kent u kinderen van de leeftijd van 11 tot 15 jaar oud die nog opzoek zijn naar een 
leuke teamsport? Nodig deze dan uit! 
 
 
W-Officials 
Bij elke wedstijd zijn de wedstrijdofficials achter de tafels onmisbaar. 
In 2018 zijn er meerdere mensen opgegeven voor de cursus Opleiding W-Functionaris om 
dit te mogen doen. Helaas is er uiteindelijk maar 1 iemand naar de cursus gegaan om hem 
te behalen. Dit is erg zonde en wij hopen dit komend komend jaar anders te zien, omdat dit 
gewoon een verplichting is. 
Het laatste nieuws vanuit de KNZB is dat deze cursus binnenkort zal gaan veranderen.  
Het zal meer richting e-learning gaan.  
 

 
 
 
Scheidsrechters 
Net zoals bijna elk seizoen kwamen wij scheidsrechters te kort om voor onze club te fluiten.  
Door verschillende omstandigheden hebben er geen leden deelgenomen aan de SR-cursus. 
Afgelopen seizoen is er een brief gestuurd naar alle teams waarop niet adequaat door alle 
teams op is gereageerd. De betreffende teams zullen worden uitgenodigd voor een gesprek.  
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KNZB 
De KNZB is enthousiast bezig met het “verbeteren” van de sport. 
Vanaf Juni 2019 gaan er een aantal aangepaste regels van kracht. 

 Een aantal spelsituaties m.b.t. de 5 meter zullen nu van toepassing zijn bij 6 meter. 
 Bij een aantal spelsituaties zal de schotklok niet worden teruggezet naar 30 

seconden, maar naar 20 seconden, zoals bijvoorbeeld bij de corners. 
 Het aanvragen van de time-out zal bij voorkeur worden gedaan met een (draadloze) 

time-out knop.  
 Rust tussen 2e en 3e part word 3 minuten. 

 
De volledige uitleg van de nieuwe regels is te vinden op de website van de KNZB onder de 
volgende link.  
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/waterpolo/aanpassing_wp_s
pelregels/ 
 
Regio Mid-West is van plan om in 2020-2021 de 3e klasse vergroten naar 4 afdeling van 12 
teams. Momenteel is dat 11 teams. Dit kan betekenden dat er misschien meer teams uit de 
4e klasse promoveren om dit te bereiken. Het is de visie van de regio om met tijd van de 4e 
klasse een soort “speeltuin voor veteranen” te maken. 
 
Verder is er spraken van een Bekercompetitie. 
Deze competitie is bedoeld voor de senioren en junioren klasse A en B (jongens en meisjes). 
Dit zal een één wedstrijd knock-out competitie zijn, waarbij je er dus bij 1x verliezen er uit ligt.  
De wedstrijden zullen worden gehouden in inhaalweekenden op zaterdag en misschien 
zondagen. Maar dus niet doordeweeks.  
De eerste ronde zal voor het weekend van 14/15 september plaatsvinden. De loting voor 
deze eerste ronde vind plaats in op 10 juli. Het is nog onbekend hoeveel rondes er zullen 
zijn. De finales, inclusief kwart en halve, zullen na de regulieren competitie plaatsvinden. 
De finale zal worden gespeeld op 30 Mei 2020. De Dolfijn heeft hiervoor hun locatie 
(Sloterparkbad) ter beschikking aangeboden.         
 
 
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. 


