Jaarverslag waterpolocommissie ZPC Montferland 2019
Samenstelling polocommissie:
De waterpolocommissie bestond in 2019 uit de volgende leden:
Voorzitter: René Loskamp
Secretaris: Inge Geurts
Lid: Wilko Doeleman.
.De polocommissie heeft in 2019 tot nu toe 6 keer vergaderd.
e

Competitie 2018/2019 2 helft:
e
e
Het dames team heeft goed meegedraaid in de 2 klasse: ze zijn op de 8 plaats geëindigd. Ze hebben
e
het uitstekend gedaan na de promotie van vorig en jaar en blijven het volgende seizoen in de 2 klasse
e
e
spelen. De heren zijn op de 8 plek in de 4 klasse geëindigd. Al met al een leuk seizoen.
Als afsluiting van de competitie zijn we weer bij Forrest gaan eten wat weer erg gezellig was.
e

Competitie 2019-2020 1 helft:
We zijn de huidige competitie met 3 teams gestart: 1 heren-, 1 dames- en
1 aspirantenteam.
Het aspiranten team is onder de 11 en spelen 5 tegen 5.
e
e
e
De heren spelen dit seizoen in de 4 klasse E, de dames in 2 klasse B en de aspiranten spelen in de 1
klasse C.
Vooral voor de aspiranten is het erg spannend, voor het eerst competitie spelen, maar ze doen het erg
goed.
We hebben nog 2 scheidsrechters: Wilko Doeleman en Raymond Berentsen, we zijn erg blij dat ze dit
nog voor de vereniging willen doen!
Dit jaar willen we weer een w-officialcursus gaan geven voor nieuwe w-officials er zijn een aantal
gestopt en het is altijd fijn om genoeg achterban te hebben.
Dit seizoen zijn er een aantal spelregels bij het waterpolo aangepast. Ook moest het scorebord moest
aangepast worden. Na een aantal wedstrijden gespeeld te hebben worden de regels wel duidelijker.
Voor het spelen van de wedstrijden van de aspiranten moet het bad ook aangepast worden (ze spelen
in een kleiner veld).
Trainingen:
Tim Dijkman verzorgt de trainingen nu. Op maandag is er een gezamenlijke training van 19.00 tot 20.30
uur en op woensdag van 19.30 tot 20.30 uur.
Wilko is ook nog steeds coach van de dames.
Tim coacht de heren (indien het zelf niet hoeft te spelen).
Michel Giezen en Martijn Leeman zijn de coaches van de aspiranten.
Minipolo
De mini’s worden dit seizoen getraind door Wilko Doeleman, Jacky Snelting en Helen Doeleman .René
Loskamp of Inge Geurts vallen in als een van hen niet kan.
De mini’s en aspiranten trainen op maandag van 18.15 uur tot 19.00 uur
Op woensdag trainen de aspiranten van 18.30-19.30 uur.
Er zijn weer een aantal nieuwe kinderen bij gekomen.
In maart 2020 wordt er weer een eigen toernooi georganiseerd.
Voor de rest zullen ze weer aan andere minipolo toernooien meedoen, hier zijn ook spelleiders voor
nodig, daar kunnen we ook nog aanvulling bij gebruiken.

