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Jaarverslag Waterpolo 2019 

Samenstelling van Kader Waterpoloafdeling 2019 
- -    Voorzitter TC waterpolo    
- Tom Possel   Assistent voorzitter     
- Arnold Witteveen  Trainer/Coach      
- Dylan Onderstal  Coach                  
- Georgina Hogenboom Scheidsrechter     
- Annemieke Cijs  Scheidsrechter     

De verdeling van badwater in de eerste helft van 2019 
 

- Dinsdag (18:30-20:00):  Arnold (Dames & Heren) 
- 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 - - - - 

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

De verdeling van badwater in de tweede helft van 2019 
 

- Dinsdag (18:30-20:00):  Arnold (Dames & Heren) 
- Woensdag (19:00-20:00):  Geen trainer 

 

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 2019 
 

Dames 1 
In seizoen 2018-2019 waren de dames wederom bijna kampioen geworden van de poule 2e 
klasse A. Aan het einde van de competitie vertrok ook trainer Danny van Zoen. Voor het 
seizoen 2019-2020 zat ons damesteam met een tekort aan spelers en schreef een 
gecombineerd team in samen met Het Y Da4 in de 2e klasse B. Hierin stonden zij op de 4e 
plaats toen de competitie werd stilgelegd.  
Voor komend seizoen zal er geen gecombineerd team met Het Y zijn. Onze dames gaan dan 
een samenwerking aan met de dames van De Dolfijn.    
 
 
Heren 1 
In seizoen 2018-2019 heeft ons Heren 1 zicht gehandhaafd in de 1e klasse A.  
Afgelopen seizoen (2019-2020) was het een grote opgave om per wedstrijd genoeg spelers 
te vinden gezien het team maar uit 7 spelers bestond. Hierdoor moest er vaak beroep 
worden gedaan op het Heren 2 team voor invallers. Dit kon natuurlijk niet altijd, maar 
gelukkig waren er vaak wel spelers uit het tweede bereid om te spelen. Er zijn dan ook een 
paar wedstrijden geweest waarbij Heren 1 met 6 man de wedstrijd moest spelen. Heren 1 
stond op de 10e plaatst toen de competitie werd stilgelegd.     
 
 
Heren 2 
Na in seizoen 2018-2019 in de middenmoot te zijn blijven steken, ging ons Heren 2 dit jaar 
voor de winst. Het Heren 2 team dat in 4e klasse D speelt is bovenaan geëindigd en zou dan 
ook zeker dit jaar weer promoveren naar de 3e klasse.   
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Ontwikkelingen op het gebied van organisatie 
 
Externe toernooien 
In het jaar 2019 heeft onze vereniging weer aan de gebruikelijke waterpolotoernooien 
meegedaan. Het Schuurman BZC waterpolotoernooi in Borculo en het ZEPTA 
waterpolotoernooi in Ter Apel. Wederom is er een nieuwe wedstrijdbal als prijs voor de 
poulewinnaar mee naar huis gegaan.  
Helaas zijn alle toernooien van deze zomer gecanceld in verband met het coronavirus. 
 
Teams 
In het nieuwe seizoen van 2020/2021 zullen er nog maar 1 heren team en het dames team 
ingeschreven worden. Heren 1 en 2 gaan dus als 1 team verder. Dit is in verband met het 
spelerstekort bij Heren 1 en het scheidsrechter tekort waarvoor wij ongetwijfeld weer een 
team voor moesten terugtrekken. 
 
W-Officials 
Bij elke wedstijd zijn de wedstrijdofficials achter de tafels onmisbaar. 
In 2019 hebben er drie mensen, die nog niet over hun W-official beschikten, de nieuwe  
W-cursus (Basiscursus SR) via E-learning gedaan. Het was namelijk kenbaar gemaakt door 
de RSC van onze regio Midwest dat het behalen van het theorie gedeelte voorlopig 
voldoende was om W-bevoegdheid te verkrijgen gezien het praktijk gedeelte nog niet klaar 
en uitgerold was. Na het behalen van de theorie kwamen wij echter in een geschil terecht 
met de RSC en de bond dat het praktijkgedeelte alsnog verplicht was voor de W-
bevoegdheid. De zaak is daarna niet meer verder opgepakt.       
 
Voor komend seizoen zullen er nog maar 2 waterpoloteams zijn waarvoor geklokt hoeft te 
worden. Hierdoor zal de vraag voor W-Functionarissen lager zijn en zullen mensen minder 
vaak achter de jurytafel hoeven te zitten als voorheen.  
 
Scheidsrechters 
Net zoals bijna elk seizoen kwamen wij scheidsrechters tekort om voor onze club te fluiten.  
Een van onze twee onze scheidsrechters, Georgina Hoogenboom, heeft besloten om niet 
langer voor onze vereniging te fluiten. Dit was al medegedeeld op de extra ingelaste 
ledenvergadering op 8 maart 2020. Na die vergadering zijn er een aantal initiatieven getoond 
om het SR probleem op te lossen.  
 
Nieuwe spelregels 
In Juni 2019 zijn er een aantal nieuwe spelregels van kracht gegaan voor de waterpolo sport. 
Voor de spelers was dit wel even wennen, maar na genoeg trainingen en wedstrijden was 
het best te doen. Soms bleken de nieuwe regels zelf in ons voordeel te werken.  
Veel wedstrijden werden helaas wel bemoeilijkt door scheidsrechters die of de nieuwe 
spelregels nog niet allemaal kende of ervoor kozen deze regels niet te hanteren, terwijl de 
speler daar wel op ingesteld stonden. 
 
KNZB 
De waterpolo vergadering van regio Midwest, die meestal in april word gehouden, heeft door 
de coronacrisis dit keer niet plaatsgevonden. 
 
Waarschijnlijk zullen de eerste wedstrijden van seizoen 2020-2021 i.v.m. de coronacrisis pas 
in oktober starten. Deze informatie is verkregen via de social media kanalen van de KNZB. 
 
 


