Jaarverslag waterpolocommissie ZPC Montferland 2017

Samenstelling polocommissie:
De waterpolocommissie bestond in 2017 uit de volgende leden:
Voorzitter: René Loskamp
Secretaris: Inge Geurts
Leden: Wilko Doeleman en Sanne Meijer.
De polocommissie heeft in 2017 11 keer vergaderd.
Lisa van Beek is gestopt aan het eind van het seizoen 2016-2017 en Sanne Meijer per
1-12-2017 als pc lid. Bedankt voor de inzet voor de pc!
Gelukkig hebben we versterking gekregen van René Loskamp, hij is voorzitter van de
waterpolocommissie en zit namens de waterpolo in het bestuur.

Competitie 2016/2017 2e helft:
In de 2e helft van deze competitie speelde Montferland met twee teams in de
competitie,
De Dames speelden in district 3e klasse D en zijn op de 3e plaats geëindigd.
Heren 1 speelden in klasse 4 E en eindigde op de 3e plaats. Al met al hebben deze
teams een leuke competitie gespeeld.
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.

Competitie 2017-2018 1e helft:
Helaas zijn we dit seizoen weer met maar 2 teams gestart: 1 heren- en 1 damesteam.
De dames spelen in de 3e klasse D en staat in december op de 2e plaats.
De heren spelen in de 4e klasse E en staan ook op de 2e plaats.
Wie weet zit er dit seizoen wel een kampioenschap in!
We hebben nog 2 scheidsrechters: Wilko Doeleman en Raymond Berentsen, we zijn
erg blij dat ze dit nog voor de vereniging willen doen!
Bij de wedstrijden zijn ook altijd 3 W-officials nodig, we zijn blij dat we er hier genoeg
van hebben, zodat ze nooit te vaak hoeven te zitten. Dank aan al onze w-officials!

Trainingen:
Wilko Doeleman traint nog steeds samen met Raymond Berentsen de teams.
Wilko is ook nog steeds coach van de dames.
De trainingsavonden zijn maandag- en donderdagavond. Op maandag trainen de
dames van 19.00 uur tot 20.00 uur en de heren van 19.30 uur tot 20.30 uur.
Op de donderdagavond trainen ze gezamenlijk van 20.45 uur tot 22.00 uur.

Minipolo
De mini’s worden dit seizoen getraind door Wilko Doeleman. Dit jaar wordt hij
ondersteund door Jacky Snelting en afwisselend Helen Doeleman, Corine Blomsma,
René Loskamp of Inge Geurts.
.
De mini’s trainen op maandag van 18.15 uur tot 19.00 uur en op woensdag van 18.3019.30 uur.
Het ledenaantal bij de mini’s is nog steeds groeiend, een groep enthousiaste kinderen
doet goed mee aan de trainingen en hebben dit seizoen ook weer meegedaan met
een aantal toernooien. Op 29 oktober 2017 hebben we weer een minipolotoernooi
georganiseerd, dit stond eigenlijk gepland voor maart 2018, maar ivm andere
toernooien is dit naar voren gehaald. Dit was weer een groot succes, dank aan de
vrijwilligers die geholpen hebben.

