
Jaarverslag waterpolocommissie ZPC Montferland 2015 

 
Samenstelling polocommissie: 
De waterpolocommissie bestond in 2015 uit de volgende leden: 
Secretaris: Inge Geurts 
Leden: Wilko Doeleman,  Lisa van Beek en Sanne Meijer 
Hennie Witjes heeft even als voorzitter gefungeerd, maar is in het najaar gestopt met 
deze functie. 
De polocommissie heeft in 2015 11 keer vergaderd. 
 
Competitie  2014/2015 2e helft: 
In de 2e helft van deze competitie speelde Montferland met drie teams in de 
competitie, 
De Dames speelden in district 3e  klasse C  en zijn in de middenmoot geëindigd.  Zij 
speelden dit seizoen een 1 ½ competitie, dat betekende dat ze 3x tegen dezelfde 
vereniging moesten spelen.  
Heren-1  en heren 2 speelden in dezelfde klasse: 3e klasse D.  
Vanwege het mee laten spelen in het 1e team was het 2e team sterker ingedeeld qua 
spelers en zijn zij hoger geëindigd dan het 1e team. 1 team is aan het eind van het 
seizoen gedegradeerd naar de 4e klasse. 
Heren 1 kan daardoor in seizoen 2015/2016 nog uitkomen in de 3e klasse. 
 
Ter afsluiting van het seizoen is er na de laatste thuiswedstrijd weer een etentje 
georganiseerd voor de Dames en Heren teams. Dit jaar zijn we bij Forest wezen eten, 
wat weer erg gezellig was, de opkomst was goed.  
 
Competitie 2015-2016 1e helft: 
Dit seizoen zijn we ook met 3 teams gestart: 
De Dames spelen deze competitie in district 3e klasse D. Dit is gelukkig weer een hele 
competitie. Ze spelen lukken mee en staat momenteel 4e. 
Heren 1 en Heren 2 spelen weer in verschillende klasse’s: 
Heren 1 speelt in 3e klasse B en Heren 2 speelt in de  4e klasse B 
Heren-1 draait goed en staat momenteel 3e, heren 2 speelt ook leuk en staan 
momenteel 5e. 
 
In het nieuwe seizoen heeft er een coach wisseling plaatsgevonden bij de dames, 
Wilko Doeleman heeft het op zich genomen om de dames te coachen om zo het 
getrainde meer in de praktijk te kunnen laten uitkomen. Helaas hebben we dus 
afscheid moeten nemen van Martijn Garretsen, de dames hebben hem hier nog voor 
in het zonnetje gezet. 
Dit jaar is Corine Blomsma weer aanvoerdster van het Damesteam. 
 
Heren 1 heeft dit jaar geen coachen, het coachen doen ze onderling,  
 de aanvoerder van Heren 1 is Roel van Beek. 
De coach bij heren 2 is Raymond Berentsen, de aanvoerder van heren 2 is Henri 
Dijkman,  Aangezien er steeds minder heren spelers zijn, wordt het steeds lastiger om 
de 2 heren teams met genoeg spelers te laten spelen. 
Voor volgend seizoen moeten we kijken of we er nog wat spelers bij kunnen krijgen 
anders zou het kunnen zijn dat we maar met 1 heren team kunnen spelen. 
 



Wilko Doeleman en Raymond Berentsen  hebben dit jaar weer als scheidsrechter 
gefungeerd. Dank hier voor! 
 
Trainingen 
Wilko Doeleman verzorgt nog steeds vol enthousiasme,  met hulp van Raymond 
Berentsen, de trainingen voor zowel de Dames als de Heren. 
De opkomst van de trainingen was over het algemeen goed.  
Er werd op de maandag en de donderdag getraind, op woensdag is er nog ruimte voor 
een eventuele extra training als iemand niet op maandag of donderdag kan. 
 
Toernooien.  
In 2015 zijn de heren en de dames naar twee toernooien geweest: Winterswijk en 
Apeldoorn.  
 
Minipolo 
De mini’s worden dit seizoen getraind door Wilko Doeleman.  Zij trainen op maandag 
van 18.15 uur tot 19.00 uur en op woensdag van 18.30-19.30 uur. 
 
De mini’s spelen een aantal minipolo toernooien in het seizoen. 
Peter en Sylvia Doeleman begeleiden de mini’s tijdens de toernooien, waarvoor dank!  
Als spelleiders helpen tijdens de toernooien: Lisa van Beek, Sanne Meijer, Jacky 
Snelting, Esmee Doeleman, Jens Willemsen en Dennis Bosch. 
Helaas zijn er nog maar 2 spelers over, maar door Sjors Sportief zijn ongeveer 10 
kinderen nu aan het trainen op de maandagavond. We hopen dat ze bij de vereniging 
komen. 
 


