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Jaarverslag Waterpolo 2021 

Samenstelling van Kader Waterpoloafdeling 2020 
• Sjoerd den Ouden  Voorzitter TC waterpolo  
• Tom Possel   Assistent voorzitter   
• Arnold Witteveen  Trainer/Coach    
• Dylan Onderstal  Coach                 
• Annemieke Cijs  Scheidsrechter   

De verdeling van badwater in de eerste helft van 2021 
 

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

 

Overzicht coaches en trainers per team 

Team Trainer 1 Trainer 2 Coach 1 Coach 2 
Heren 1 Arnold Witteveen - - - 
Heren 2 - - - - 
Dames 1 Arnold Witteveen - Arnold Witteveen - 

De verdeling van badwater in de tweede helft van 2021 
 

• 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 - Arnold Witteveen - 
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Verloop competitie eerste en tweede helft 2021 

Covid-19 

Net als vorig seizoen, bleek Covid de maatschappij niet met rust te laten, zo ook niet onze 
sport. 

De eerste helft van het seizoen begon goed. Alle wedstrijden die gepland waren hebben 
doorgang gekregen. Helaas kwam met door de besmettingen en aangekondigde 
maatregelen daar verandering in, alle wedstrijden werden tot 28-1-22 afgelast.  

De strakke planning rondom alle competities zorgde ervoor dat de KNZB besloot de 
wedstrijden voor de regiocompetities niet in te halen en de indeling van de competities te 
kopiëren naar het volgende seizoen. Promoveren of degraderen is daardoor geen onderdeel 
van dit seizoen. 
 
Dames 1 

Net als vorig seizoen hebben onze dames een samenwerking opgezocht met De Dolfijn D2.  
 
Er werd in september afgetrapt met een bekerwedstrijd, helaas strandde dit avontuur al snel 
door de eerste wedstijd met 4-7 te verliezen tegen het D1 team van De Dolfijn. 
 
De dames begonnen de eerste helft van de competitie goed door de eerste 2 wedstijden 
overtuigend te winnen. Helaas werden de punten daarna weer weggegeven in de volgende 2 
wedstrijden. De eerste wedstrijden van het nieuwe jaar verliepen wisselvallig. Veel 
gewonnen wedstijden werden afgewisseld met een negatief resultaat.  
 
Op het moment van schrijven staan onze dames precies in de middenmoot van de 
competitie.  
 
Heren 1 
 
Ook de heren begonnen het seizoen met een bekerwedstrijd. Deze wedstrijd werd 
gewonnen, ondanks dat het Heren team met slechts 6 man aanwezig was. Dit resultaat 
zorgde er direct voor dat het team naar de volgende speelronde kon gaan. Helaas moest 
deze wedstrijd afgelast worden door te veel afmeldingen. Het kwam in ieder geval niet door 
het mooie weer op deze zondag, knipoog. 
 
De competitie begon erg goed in de eerste helft van het seizoen. Bij 7 van de 8 wedstrijden 
werden er punten gepakt. De tweede helft van het seizoen begon met twee wedstrijden die 
eindigde in gelijkspel, maar er werd snel weer overgegaan naar een winnende mentaliteit. 
 
Op het moment van schrijven staan onze Heren eerste in de competitie.   
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Ontwikkelingen op het gebied van organisatie 
 
 
Scheidsrechters 
 
Net zoals bijna elk seizoen kwamen wij scheidsrechters tekort om voor onze club te fluiten, 
dit is ook dit seizoen niet anders. 
 
Helaas heeft een externe zoektocht naar scheidsrechters niks opgeleverd.   
 
 
Noord-Holland Actief 
 
Vorig seizoen zijn we begonnen met Noord-Holland actief, een platform voor jonge sporters 
en sportaanbieders om samen te komen.  
 
Op 17 november 2021 hebben we onze eerste proefles gegeven waar we in totaal 9 kinderen 
van verschillende leeftijden hebben mogen ontvangen. De kinderen vonden het erg leuk! De 
verschillen in leeftijden zorgde ervoor dat de onderlinge groepjes te klein waren om hier direct 
een juist vervolg aan te geven. We hebben daarom besloten in januari nogmaals een les te 
geven waarbij we actief gaan zoeken naar geïnteresseerde kinderen. Helaas moest deze les 
afgezegd worden door Covid-19.  
 
Tot op heden hebben we nog te weinig nieuwe aanmeldingen om een nieuwe les in te 
plannen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


