
Jaarverslag Waterpolo 2019 
 

 

Vrijwilligers 

De afgelopen periode heeft de polocommissie een overzicht gemaakt van alle vrijwilligers (Trainers, 

coaches, scheidsrechters, W-Officials en oud-papierhalers). Het is de intentie van de polocommissie 

dat iedereen een steentje bijdraagt en wij verzoeken alle volwassen pololeden dan ook om zich aan 

te melden voor een van de activiteiten. 

 

Op dit moment hebben wij voldoende scheidsrechters om alle teams in te schrijven, echter wij 

hebben geen reserve. Derhalve zijn wij actief op zoek naar nieuwe scheidsrechters. We hebben hier 

een aantal kandidaten op het oog met wie wij vervolg gesprekken plannen. Mocht dat op niets 

uitlopen dan zullen wij breder bij onze leden te rade moeten gaan. Dit betekent dat het - ondanks de 

regeling om scheidsrechters te betalen- nog steeds moeilijk blijft om scheidsrechters te vinden. Wel 

zijn wij als polocommissie voorstander van de regeling omdat dit twijfelaars net over de streep kan 

trekken. Bovendien toont het ook waardering voor vrijwilligers die zich meer dan gemiddeld inzetten 

voor de vereniging voor een taak waar het moeilijk is om mensen te vinden.  

 

De polocommissie heeft een opleidingstraject gestart om nieuwe wedstijd officials op te leiden, 

zodat alle 'bestaande' vrijwilligers minder wedstrijden hoeven te klokken. 

 

De trainingen zijn het afgelopen jaar door eigen leden verzorgd en we hopen daar het komend 

seizoen op voort te borduren.  Op dit moment is Leon Linnartz de trainer van de dames. Voor de 

Heren wordt de dinsdag avond training door Ab Roekevisch verzorgd en de vrijdagavond training 

door Werner Timmerije.  

 

Vrijwilligers van de waterpolo-afdeling nemen een groot deel van de oud-papier actie voor haar 

rekening, waarbij maandelijks oud papier wordt opgehaald in 2 wijken in Lochem, ten financiële 

gunste van de hele vereniging. De coördinatie van de oud-papier inzameling was ook dit jaar weer in 

handen van Rik Tuller.  

 

 

Heren waterpolo 

Seizoen 2019-2020 is wederom met 3 heren teams gestart.  H1 speelt wisselend en draait mee in de 

middenmoot. H2 had kansen op het kampioenschap, maar lijkt af te stevenen op een tweede of 

derde plek. Heren 3 heeft wederom een leuk resultaat behaald. 

 

Dit jaar zijn een groot aantal jeugdspelers doorgestroomd. Een aantal jongere spelers heeft 

aangegeven in het eerste te willen spelen. De polocommissie gaat daarom in maart op zoek naar de 

beste indeling voor het volgende jaar. Het is de verwachting dat de Heren met 3 teams deelnemen 

aan de competitie.   

 

Dames waterpolo 

De dames afdeling van de waterpolo heeft één  team dat competitie speelt waarvan de training / 

coaching wordt verzorgd door Leon Linnartz. Het is zijn eerste seizoen en de dames zijn erg blij met 

zijn verfrissende aanpak. 

 

De dames delen het zwembad tijdens de training met het dames team van Twenhaarsveld in De 

Beemd. Dit wordt als positief ervaren.   

 

Jeugd en minipolo  

Net als vorig seizoen spelen de minioren in toernooivorm met teams uit de regio.  



De trainers geven ook af en toe  trainingen bij de jonge zwemmers om hier ook de afdeling 

waterpolo onder de aandacht te brengen. 

 

De trainingen voor de jeugd worden verzorgd door Saskia Beunk, Erica Arfman en vanaf volgend 

seizoen door Bart Verdouw. Tevens kijkt Saskia naar een samenwerkingsverband met Zutphen 

(IJsselmeeuwen) om zo het spelen van de competitie mogelijk te maken. 

 

Materialen 

In de komende tijd zal worden gekeken naar nieuwe ballen, moet het net van de goals worden 

vervangen en willen wij aanpassingen doorvoeren aan de wedstrijd klok (noodzakelijk vanwege de 

nieuwe spelregels).  

 

Polocommisie  

De polocommissie bestaat uit Saskia Beunk, Sander Marsman, Janneke van de Kolk, Ellen Marsman, 

Lydi Hillebrand en Gijs Vriezekolk en Frank Woessink (vz).  

Jerymo Timmerije heeft aangegeven te willen stoppen. Wij willen Jerymo heel erg danken voor zijn 

inzet de afgelopen tijd, het was een plezier om met hem samen te werken.  Gijs heten wij van harte 

welkom. 

 

Het grootste gedeelte van de polocommissie heeft al jaren ervaring  en de nodige activiteiten op 

poten gezet. De commissie is ook voldoende bezet om de nodige acties goed te kunnen verdelen. 

  

De polocommissie heeft de afgelopen periode om de twee maand vergaderd en er is frequent 

contact gehouden met het kader aan het bad. Daarnaast neemt de voorzitter een maal per half jaar 

deel aan de bestuursvergadering. De polocommissie wil het bestuur bedanken voor de prettige 

samenwerking in het afgelopen jaar. 
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