
JAARVERSLAG WATERPOLO 2014 

Trainers 

Bij de heren staat Marcel van Tilburg voor de groep.Bij de jeugd doet 

Jaco van Putten O.17.Sjoerd Eenkhoorn en Harro Loos doen O.15.De 

jongste jeugd , O.13, staat onder leiding van Jeffrey Metselaar en 

Peter van Gelder.Nieuw dit seizoen is dat we bezig zijn met een 

damesteam.Ze trainen 1x in de maand samen en worden getraind 

door Hilde Kamps.We hopen dat ze in het nieuwe seizoen bij de 

dames gaan spelen. 

Heren 1 

De heren liepen promotie mis door tweede te worden.Dit jaar 

hebben ze zich geplaatst voor de kampioenspoule en doen volop mee 

om naar de bond te promoveren. 

Heren 2 

Dit team werd ook tweede en mocht in Brummen spelen om 

promotie.Deze ging na verlenging nipt verloren.Dit seizoen staan ze 

op de vierde plek. 

Heren 3 

Het gezelligste herenteam ze winnen en verliezen afwisselend,maar 

in de vijfde periode zijn ze op hun best. 

Jeugd O.17 

Werd afgelopen seizoen met veel eerstejaars knap vierde.Dit seizoen 

staan ze bovenaan en strijden met Swol om de titel. 

 

 



Jeugd O.15 

De jeugd O.15 werd vorig seizoen tweede na een spannende 

titelstrijd.Dit jaar zijn ze niet af te stoppen en hebben alle 

wedstrijden nog gewonnen. 

Jeugd O.13 

Ons jongste team werd ongeslagen kampioen.Bij de strijd om het 

kampioenschap van district 2 werden ze tweede na de finale met 1 

doelpunt te hebben verloren van de Mors.Dit seizoen gaan ze weer 

naar Brummen want ze staan ongeslagen bovenaan. 

WOC 

Het aantal jeugdspelers van Deltasteur wat bij de WOC meetraint is 

groeiende dit seizoen maar liefst 4.Allen bij WOC Oost, Willem Prins 

bij O.15. Emiel Wouters, Thijmen Karel en Yoran Loos bij O.13. 

Jong Oranje 

Eind 2013 kreeg Yoran Loos de uitnodiging om mee te gaan trainen 

bij Jong Oranje O.13. Immidels traint hij al een jaar mee bij deze 

groep.Iets waar we als waterpolo afdeling best trots op mogen zijn. 

Scheidsrechters 

We hebben op dit moment 3 scheidsrechters te weten Gerlof 

Kanis,Han de Rooy en Henk Pool.Het is nog genoeg maar extra 

scheidsrechter(s) zou geen overbodige luxe zijn. 

Jeugdtoernooi 

In juni hebben we voor de derde keer ons jeugd toernooi 

gehouden.Het was wederom een geslaagde middag/avond. 

 



Oliebollentoernooi 

Voor de 31 ste keer werd het oliebollentoernooi gehouden.Er waren 

12 teams die meededen.Voor de eerste keer werd het toernooi 

gesponsord door supermarkt COOP. 

Waterpolocommissie 

De waterpolocommissie bestaat uit de volgende personen 

Martijn Karel – Voorzitter 

Harro loos – Secretaris 

Berry Hofsink – penningmeester 

Erik van Dijk – PR 

Michael Piest – Notulist/Werkend Lid 

 

 


