
JAARVERSLAG WATERPOLO 2020  

WATERPOLOCOMMISSIE  

De bezetting van de commissie was in 2020 ongewijzigd. De samenstelling was: 

• Dennis Wildeboer  - Voorzitter 
• Reinier van Belle   - Penningmeester 
• Gerjan Wezenberg  - Secretaris  
• Erik van Dijk    - PR 
• Johan Bosma   - sponsorcommissie 
• Dico Eenkhoorn   - werkend lid 
• Jeffrey Metselaar  - werkend lid 

Eind 2020 heeft Reinier van Belle te kennen gegeven dat hij het penningmeesterschap niet 
meer kon combineren met zijn werk. Hierdoor is het penningmeesterschap overgegaan naar 
Dico Eenkhoorn. De commissie gaat verder met 6 leden. 

 

TRAINERS  

De heren 1&2 stonden in seizoen 2019/2020 onder leiding van Jan Keizer. Heren 3 speelde 
traditiegetrouw zonder vaste trainer. De dames werden getraind door Martijn Klasens en 
Harro Loos. Bij de jeugd stond Jeffrey Metselaar bij O.15 voor de groep en de O.13 werd 
getraind door Jessica Poeder.  

Voor het seizoen 2020/2021 is de bezetting met trainers/coaches als volgt: 
- Dames 1: Harro Loos & Martijn Klasens 
- Heren 1: Sjoerd Eenkhoorn & Jos v/d Kamp (beiden trainers a.i.) 
- Heren 2: Sjoerd Eenkhoorn (trainer/coach) 
- Heren 3: geen vaste trainer/coach 
- Jeugd O17: Jeffrey Metselaar 
- Jeugd O13 (5-tegen-5): Jessica Poeder 

 

DAMES 1  

Seizoen 2020/2021 bestond voor het damesteam uit 2 wedstrijden. Deze leverden 1x winst 
en 1x verlies op. Onze dames komen uit in de 2e klasse District. 

HEREN 1  

Heren 1 komt uit in de 3e klasse Bond. Seizoen 2020/2021 bestond uit 1 gewonnen wedstrijd 
voordat de competitie werd stilgelegd. 

  



HEREN 2  

Heren 2 is actief in de 2e klasse District en mocht 2 wedstrijden spelen: 1x winst en 1x 
verlies. 

HEREN 3  

Het team waarin het draait om de gezelligheid is in seizoen 2019/2020 door een injectie van 
een verse lichting spelers spontaan bovenaan de ranglijst geëindigd. Dit leverde een 
promotie op naar de 3e klasse op. Seizoen 2020/2021 bestond voor Heren 3 uit 1 wedstrijd, 
die verloren werd.  

JEUGD O.17  

Het Jeugd O15 is aan het einde van seizoen 2019/2020 doorgeschoven tot Jeugd O17. Dit 
vanwege de hogere leeftijd van diverse spelers/speelsters in dit team en een te kleine 
doorstroming vanuit O13 om dit te compenseren. Het seizoen 2020/2021 bestond uit 2 
wedstrijden die beiden nipt verloren zijn. Op zich een prima prestatie van dit “eerstejaars” 
team. 

JEUGD O.13 (5-tegen-5) 

Doordat er een aantal oudere spelers doorstroomden naar het hogere jeugdteam is Jeugd 
O13 het seizoen begonnen in de 5-tegen-5-competitie. Hierin hebben zij 1 wedstrijd 
gespeeld die helaas met 6-7 verloren is gegaan. 

 

SCHEIDSRECHTERS  

Voor seizoen 2019/2020 hadden we 4 scheidsrechters: Gerlof Kanis, Erwin Rotman, Johan 
Albers en Peter van Gelder. Met deze bezetting is seizoen 2020/2021 ook gestart. 

 


