
Jaarverslag Waterpolo 2021-2022 
 

 
Corona 
De afdeling waterpolo merkt dat vanwege Corona de bezetting op het gebied van vrijwilligers, maar 
ook in de teams erg smal is geworden. Dit heeft te maken met beperkte instroom van nieuwe 
spelers, terwijl de uitstroom daarentegen groot is geweest. Mede hierdoor heeft de Waterpolo 
commissie helaas het besluit moeten nemen om Heren 3 terug te trekken uit de competitie. 
 
Voor het nieuwe seizoen voorziet de waterpolo commissie een aantal ontwikkelingen: 
  

- Er zijn een aantal oud spelers die hebben aangegeven weer te willen beginnen met waterpolo, 
dit is een positieve ontwikkeling die tot meer bezetting in de teams kan leiden; 
 
- Er zijn mogelijkheden om het heren 3 team weer nieuw leven in te blazen met de nieuwe 
bezetting zou het passen om 3 teams in te schrijven; 

 
Daarnaast zijn er wensen van leden ten aanzien van trainingstijden. Ten eerste is er de wens van de 
heren om dinsdag avond eerder te trainen (huidige trainingstijd is van 21:00-22:00) en er is de wens 
om eventueel in plaats van de vrijdag avond op de donderdag avond te trainen voor de heren. De PC 
ziet in ieder geval mogelijkheden om de trainingstijden te vervroegen voor de dinsdag avond, maar 
daar zitten enkele consequenties aan die besproken moeten worden (bad is dan waarschijnlijk voor 
de helft beschikbaar in plaats van geheel) en de dames van Twennaarsveld zullen dan naar een later 
tijdstip moeten gaan. Voor de donderdag avond zal de PC in gesprek gaan met het Bestuur om te zien 
wat de mogelijkheden zijn. 
 
Randvoorwaarde bij al deze positieve ontwikkelingen is wel dat het nodig dat er serieus meer 
betrokkenheid is van leden bij het doen van vrijwilligers werk. Concreet hebben wij een nieuwe 
scheidsrechter nodig, een nieuwe trainer of coach voor de dames, voldoende W officials en papier 
halers (max 2 keer per jaar lopen, vele handen maken licht werk).  
 
Met betrekking tot de scheidsrechter merken wij op dat dit al een langer durend probleem is. Om die 
reden is de afgelopen tijd ook intensief contact geweest met de KNZB om de mogelijkheid van 
thuisfluiters voor onze teams te bepleiten, zeker H2 en D1 die in de laagste regionen spelen zouden 
met een thuisfluiter kunnen werken. De KNZB lijkt wat meer bereidheid te tonen, maar helaas is er 
nog geen definitief antwoord. Echter zelfs indien dit lukt zullen wij vrijwilligers beschikbaar moeten 
hebben die thuis wedstrijden willen fluiten. 
 
Kortom een hoop kansen, maar ook enkele zorgwekkende ontwikkelingen die wij de komende tijd 
met onze leden gaan bespreken. 
 
 
Papier halen 
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 2021-2022 is de waterpolo helaas met slechts 2 heren teams gestart.  Beide teams hebben 
met zeer veel plezier gespeeld tot en met de Corona stop. 



 
 
Dames waterpolo 
De dames afdeling van de waterpolo heeft één  team dat competitie speelt De dames delen het 
zwembad tijdens de training met het dames team van Twenhaarsveld in De Beemd. Voor volgend 
jaar is Twenhaarsvel geinformeerd dat wij momenteel evalueren wanneer Twennaarsveld kan 
spelen. 
 
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 en Ellen Marsman.  
 
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 (PC) 
De PC bestaat uit Saskia Beunk, Sander Marsman, Janneke van de Kolk, Ellen Marsman, Lydi 
Hillebrand en Gijs Vriezekolken Frank Woessink (vz).  
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 PC heeft de afgelopen periode om regelmatig vergaderd en er is frequent contact gehouden met 
het kader aan het bad. De PC wil het bestuur bedanken voor de prettige samenwerking in het 
afgelopen jaar. 
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