Het polojaar 2020 is aanvankelijk goed en soepel verlopen evenals het begin van het poloseizoen
2019-2020. Door de uitbraak van Corona zijn de competities in maart echter abrupt stil gelegd.
Hierdoor is minder te melden op ontwikkelingen binnen de polotak. Wel spelen er enkele lange
termijn ontwikkelingen binnen het waterpolo die in de nabije of latere toekomst een uitdaging voor
het waterpolo bij DWT zijn. De belangrijkste zijn daarin het scheidsrechterprobleem, de continuïteit
van de dames en voldoende opgeleid jeugdkader.
Net als vorig jaar is de formatie van de polocommissie in 2020 gewijzigd. Emma Smal is ons team als
algemeen lid komen versterken. Verder heeft vanaf eind 2020 Nynke ons verlaten als
jeugdcoördinator. David heeft dit stokje tijdelijk overgenomen. Graag willen we Nynke bedanken
voor haar inzet de afgelopen jaren!
Samenvattend zijn wij het jaar met de volgende rolverdeling ingegaan:
David de Loor: voorzitter, scheidsrechterszaken,
Paul Zuiderduin: secretaris, penningmeester,
Nynke Gaikema: jeugdcoördinator (tot december 2020),
Sjoerd de Vries: herenaanspreekpunt,
Charlotte Speekenbrink: damesaanspreekpunt,
Emma Smal: algemeen lid
Wij blijven ons als commissie oriënteren op nieuwe leden die ons team kunnen versterken. Tot die
tijd lijken wij het met het team van vijf goed aan te kunnen.
Impact Corona Waterpolo
Het jaar 2020 begon zoals alle andere. Alle teams hadden het eerste seizoen achter de rug en hebben
de eerste paar wedstrijden van de tweede seizoenshelft gespeeld. In maart begon echter de eerste
lockdown en daarmee werden alle wedstrijd- en trainingsactiviteiten stilgelegd. Ook alle geplande
activiteiten zoals het Pinkstertoernooi 2020, jeugdkamp 2020 en Hasselt 2020 konden geen doorgang
vinden, evenals ledenwervingsactiviteiten.
Tijdens de eerste lockdown is een klein groepje dames en heren actief gebleven door 2 a 3 keer per
week een half uur digitale droogtrainingen te volgen. Maar de behoefte aan het echte water bleef.
Gelukkig waren alle waterpoloërs toen de zwembaden in mei/juni 2020 weer open gingen om
baantjes te kunnen trekken en later een balletje te kunnen gooien. In tegenstelling tot andere jaren
hebben we, vanwege het gebrek aan badwater in het voorjaar en de vele mensen die niet meer op
vakantie gingen, de hele zomer doorgetraind. Dit is de waterpolotak zeer goed bevallen.
Begin seizoen 2020-2021 wilde de KNZB op normale wijze opstarten. Zowel de polocommissie als
onze leden waren huiverig hiervoor en een geanonimiseerde enquête bevestigde dit. Op basis
hiervan hebben we voor één seizoen H2 en H3 samengevoegd tot één team. De moeite van de
enquête, het opstellen van speciale protocollen en het aanschrijven van de KNZB bleek echter zonde
van de tijd. Na twee wedstrijden te hebben gespeeld, steeg het aantal besmettingen en werden de
competities wederom stilgelegd. Na november volgde de volledige zwembaden en de tweede
lockdown was een feit.
Het jaar 2020 was zoals geen andere. In totaal hebben we 5 van de 24 wedstrijdweekenden gespeeld
en de helft van de tijd was er geen badwater. Positief is dat de polotak ondanks Corona, bijna geen
uitschrijvingen heeft. Hopelijk brengt (de tweede helft van) 2021 een beter polojaar voort.

Jeugd
In seizoen 2019-2020 heeft <15 onder leiding van trainer Stefan Woolthuis en coach Sander
Groenendijk het erg goed gedaan. <13 onder leiding van Daphne en <11 onder leiding van Kasper
hebben zowel winsten als verliezen geboekt totdat de competitie in 2020 werd stilgelegd
Door tijd te investeren in het werven van jeugdleden is het ons gelukt dit ook seizoen te starten met
drie teams. <11 onder leiding van Kasper Fruitena, <13 onder leiding van Daphne Romeijn. <15 was
ook dit seizoen weer onder leiding van Stefan Woolthuis.
Door Corona hebben alle wervingsactiviteiten stilgelegen. Voor komend seizoen blijft het belangrijk
om activiteiten te organiseren die bij kunnen dragen aan het werven van nieuwe jeugdleden. Op die
manier kunnen wij meerdere teams behouden en zorgen wij voor een continue soepele doorstroom
van de jeugdleden.

Heren
Het thema van 2020 heeft geen introductie nodig, het is een turbulent jaar geweest met veel
schommelingen van beleid en onze verwachtingen. Nadat seizoen 2019-2020 abruptwerd stilgelegd
werd ook na twee wedstrijden het seizoen 2020-2021 stilgelegd. En dus hebben we met z'n allen ons
aan de coronaregels gehouden. Jammer voor onze conditie en pologezelligheid, maar wel
noodzakelijk. Maar wat is het mooi om te zien dat we bijna alle leden hebben kunnen behouden.
Sterker nog… we hebben meerdere nieuwe leden mogen aantrekken, waaronder de herenteams.
Namens de polocomissie: “Welkom!”.
Wanneer het mocht van de overheid hebben we nog kunnen trainen onder leiding van Peter
Schoberer en wat was dat nodig voor de conditie. Het is mooi om te zien hoe gedreven iedereen toch
weer onze sport oppakt na de verschillende lockdowns. Ook mijn complimenten voor het naleven en
volgen van alle coronaregels, hiervoor bedankt!. Voor seizoen 2021-2022 zijn er niet zo veel
veranderingen in de herenteams. Veel mensen zijn gebleven en ook Coach Peter blijft nog een jaar
aan het roer staan.
Maar wat wel veranderd is, is dat we volgend jaar weer een heren team extra kunnen gaan
inschrijven in de competitie. Met meerdere nieuwe inschrijvingen in de herenteams en het
doorgroeien van 2 nieuwe jeugdleden naar senioren, is er besloten weer een heren 5 op te richten.
Dit zal gebeuren door het splitsen van de heren 3 en 4 teams plus de aanvulling. Over de specifieke
indeling volgt later meer informatie.
Wij hebben er het volle vertrouwen in, dat het komend sportieve seizoen weer met volle ambitie en
plezier gesport kan worden in de competitie. Wij hebben er in ieder geval veel zin in na afgelopen
jaar!
Dames
In 2020 speelde DWT wederom met twee damesteams. Ondanks dat er wat dames gestopt zijn en er
wat dames, door blessures en zwangerschappen, een pauze hebben ingelast, hebben we weer twee
teams kunnen vullen. Dit mede door door te gaan met de invalpoule, waarin veel oudgedienden
zitten die het leuk vinden af en toe een training of een wedstrijd mee te pakken. Ook verwelkomden
we dit jaar wat nieuwe gezichten van dames die hebben besloten (weer) te gaan waterpoloën.

Koos Ruiter is in september 2019 gestart als coach en trainer van de dames en hij is in
seizoen 20/21 aangebleven in deze functie. De doelstelling van de dames in 2020 was handhaven in
de competities waarin ze nu spelen en vooral de weg die samen met Koos is ingeslagen vasthouden.
Daarnaast vonden we het van belang dat er twee damesteams bleven bestaan, zodat iedereen op
haar eigen niveau kan poloën. Vanwege de coronacrisis is het ingezette plan om meer meisjes en
dames aan te trekken niet doorgezet..
In seizoen 2019/2020 zijn de competities vroegtijdig stilgelegd vanwege de coronacrisis. In
2020 is er maar twee maanden waterpolo gespeeld. Zowel het eerste als het tweede damesteam
stond op handhaven. Omdat de competities één-op-één zijn gekopieerd naar 2020/2021, was dit
echter niet aan de orde. In de zomer van 2020 hebben we enthousiast doorgetraind om seizoen
20/21 hoopvol te starten. Zoals bekend was dit seizoen echter van korte duur. Dames 2 heeft twee
wedstrijden kunnen spelen en dames 1 helaas geen enkele wedstrijd. Wanneer het kon, hebben we
echter getraind met of zonder bal en zo toch het beste uit het waterpolojaar proberen te halen.
Voor volgend jaar hopen de dames vooral dat seizoen 21/22 een normaal seizoen wordt
waarin lekker gespeeld kan worden. Koos blijft trainer en coach en het zou fijn zijn om met hem een
volledig seizen te draaien. Het doel is om met twee stabiele teams te creëren de continuïteit en het
samenspel te bevorderen. We zijn heel erg blij dat Koos heeft toegezegd nog een jaar te willen
coachen en dit gaat zeker helpen met het behalen van onze doelen. Natuurlijk blijft ook de
ledenwerving hoog op de agenda staan en gaan we, zodra het allemaal weer kan, ons best doen
meer damesleden aan te trekken.
Vrijwilligers; scheidsrechters en trainers
Buiten de polocommissie zijn er natuurlijk ook een hoop andere vrijwilligers die het waterpolo bij
DWT mogelijk maken. In de eerste plaats zijn dit altijd de scheidsrechters! Ook dit jaar willen wij onze
scheidsrechter bedanken! Dit zijn Eddy Roosen, Milo Sharifian, Simon Lagendijk, Marcel Ox en Ronald
Stricker. In het bijzonder bedanken we Frank Schoenmaker, die als enige de hoofdklasse en eerste
divisie wedstrijden heeft door gefloten. Wij hebben voor de komende jaren echter nog steeds een
scheidsrechter tekort. Dus iedereen die de vereniging hiermee wil helpen wordt vriendelijk verzocht
zich bij ons te melden.
Naast de scheidsrechters hebben wij ook de vrijwillige trainers die, soms meerdere malen per week,
aan de badrand staan. Dit jaar zijn dat Kasper Fruitema, Daphne Romeijn, Stefan Woolthuis en Bert
Loerakker geweest. Daarnaast willen wij Sander Groenendijk, Tineke Groenendijk, Rob Goedkoop en
Pim Hendriks bedanken voor verschillende hand-en-spandiensten rondom de jeugdteams en het
organiseren van het Pinkstertoernooi 2019.

