Het polojaar 2018-2019 is goed en soepel verlopen evenals het begin van het poloseizoen 20192020. Wel spelen er enkele ontwikkelingen binnen het waterpolo die in de nabije of later toekomst
een uitdaging voor het waterpolo bij DWT zijn. De belangrijkste zijn daarin het
scheidsrechterprobleem en de continuïteit van de dames, maar daarover later meer.
Net als vorig jaar is de formatie van de polocommissie in 2019 gewijzigd. Sjoerd de Vries en Ivo Pabst
zijn ons samen met Nynke Gaikema komen versterken. Door werk heeft Sjoerd ons echter helaas al
rap na de start moeten verlaten. Ivo is sinds februari weer gestopt ook door drukte op werk. Beide
bedanken wij voor hun inzet, respectievelijk als herenaanspreekpunt en evenementencoördinator.
Samenvattend zijn wij het jaar met de volgende rolverdeling ingegaan:
David de Loor: voorzitter, scheidsrechterszaken,
Paul Zuiderduin: secretaris, penningmeester,
Nynke Gaikema: jeugdcoördinator,
Ivo Pabst: (jeugd-) evenementencoördinator (gestopt per februari),
Wesley van den Haak: herenaanspreekpunt, PR en materiaal,
Charlotte Speekenbrink: damesaanspreekpunt.
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.
Belangrijke algemene verandering binnen het waterpolo zijn de nieuwe waterpoloregels die dit
seizoen zijn ingegaan. We hebben als polocie dit geprobeerd zo soepel mogelijk te laten verlopen en
dit is in onze ogen goed geslaagd. Ondanks dat was het voor alle spelers, scheidses en voor ons even
schakelen en wennen, maar gelukkig lijkt iedereen weer gewend.
Jeugd
In seizoen 2018-2019 heeft <13 onder leiding van trainer Stefan Woolthuis en coach Sander
Groenendijk het erg goed gedaan. Zij zijn toen geëindigd op de derde plek van de twaalf teams die
meespeelden. <11 onder leiding van Lloyd Muylaert werd zevende van de tien teams.
Door tijd te investeren in het werven van jeugdleden is het ons gelukt dit seizoen te starten met drie
teams. <11 onder leiding van Kasper Fruitena, <13 was eerst onder leiding van Lloyd Muijlaert, maar
heeft het stokje na een aantal jaren met veel plezier getraind en gecoacht te hebben doorgegeven
aan Daphne Romeijn en Jeroen vd Leij. Jeroen gaf de trainingen op dinsdag en Daphne op de zondag.
Daphne heeft voor het grootste deel de coaching op haar genomen. <15, toen <13, was ook dit
seizoen weer onder leiding van Stefan Woolthuis.
Het actief bezig zijn met het leden van nieuwe jeugdleden en het enthousiasme dat de jonge
kinderen heeft is het ons dit seizoen gelukt meer jonge kinderen bij de waterpolo te krijgen.
Voor aankomend seizoen betekend dit dat wij weer toernooitjes kunnen spelen met de mini’s.
In de oudere teams vindt er een verschuiving plaats. De meeste kinderen die nu in <11 zaten
schuiven door naar <13, een deel van <13 schuift door naar <15 en de oudsten van <15 zullen
komend seizoen de herenteams gaan versterken.
Ook 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.

Dit seizoen hebben we geprobeerd een waterpolotoernooi te organiseren voor de bovenbouw van
de basisschool. Door gebrek aan inschrijvende teams hebben we er uiteindelijk een geslaagde
waterpolo clinic van weten te maken. Komend seizoen gaan we opnieuw een poging wagen.
Als er vroeg gestart wordt met het werven van teams moet het lukken om er een geslaagd toernooi
van te kunnen maken.
Dames
In 2019 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 een invalpoule in het leven te roepen, 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.
Hans Hogerheijde heeft seizoen 2018/2019 beide teams getraind en was daarnaast coach van
Dames 1. Ook sprong Hans af en toe in als coach van Dames 2, afgewisseld door wat enthousiaste
heren. In seizoen 2019/2020 maakte Hans de overstap naar de heren en heeft Koos Ruiter het stokje
van hem overgenomen. Via deze weg willen we Hans bedanken voor twee goede en leuke
poloseizoenen! De doelstelling van de dames in 2019 was handhaven in de competities waarin ze nu
spelen en vooral de weg die is ingeslagen vasthouden. Met Koos als nieuwe trainer en twee redelijk
nieuwe teams vanwege wisselingen en nieuwe leden wilden we daarnaast een goed samenspel
tussen de dames en de nieuwe coach bereiken. Daarnaast vonden we het van belang dat er twee
damesteams bleven bestaan, zodat iedereen op haar eigen niveau kan poloën. Er is actief gewerkt
aan een plan om meer jonge meisjes en dames te werven en de aansluiting tussen de jeugd en de
dames te verbeteren. De hierboven genoemde invalpoule en de open trainingen waren initiatieven
die hieruit voort zijn gekomen.
In seizoen 2018/2019 is door beide teams gehandhaafd. Dames 1 staat op dit moment (seizoen
2019/2020) vijfde in de competitie en Dames 2 staat op de vierde plek. In het begin van het
seizoen moesten de dames wennen aan elkaar en aan Koos, maar de tweede helft van het seizoen is
overduidelijk beter. Er is een basis gelegd in zowel het eerste als het tweede om volgend seizoen op
verder te bouwen. Daarnaast heeft het inzetten op de ledenwerving zeker zijn vruchten afgeworpen,
want we hebben vier nieuwe leden mogen verwelkomen.
Voor volgend jaar willen de dames wederom handhaven in de competities waarin ze nu
spelen en de weg die is ingeslagen vasthouden. Het doel is om met de nieuwe dames twee stabielere
teams te creëren en binnen deze teams 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 blijven
we ons best doen meer damesleden aan te trekken.

Heren
In tegenstelling tot het vorige seizoen is er dit jaar geen vijfde herenteam ingeschreven. Ondanks de
vollere bezetting blijkt het toch lastig te zijn om met enige regelmaat genoeg spelers op te kant te
hebben, met name voor Heren 4. Door nieuwe inschrijvingen worden de teams nog voller en zal er
om deze reden in overleg met de aanvoerders wederom een besluit gemaakt moeten worden over
het inschrijven van een vijfde herenteam voor het volgende seizoen.

Het seizoen 2019-2020 is een turbulent seizoen geweest voor de herenselectie, met name voor
Heren 1. Vanwege het vertrek van Jeroen Barining na vorig seizoen moest de polocommissie een
nieuwe herenselectie trainer zoeken. Dit is Hans Hogerheijde, een oud herenselectie trainer,
geworden. Na een eerste half jaar is wegens het missen van een klik met het team en tegenvallende
resultaten besloten om halverwege het seizoen afscheid te nemen van Hans. Een zware keuze maar
wel een die door zowel Hans als de selectie gedragen wordt. Om het acute trainersprobleem op te
lossen heeft Koos Ruiter, trainer van de Dames, de tweede helft van het seizoen het trainen van de
herenselectie op zich genomen. Omdat deze aanstelling een tijdelijke oplossing is, moet de
polocommissie voor het volgende seizoen nog een nieuwe herenselectietrainer vinden.
De overige herenteams (Heren 3 en Heren 4) hebben een vaste plaats binnen de competitieladder
gevonden. De uitslagen variëren maar alle teams weten de klasse te handhaven. De trainingen op de
vrijdagavond gegeven worden bevallen goed en zijn daarom ook voor dit seizoen weer voortgezet.
Deze training worden nog steeds gegeven onder leiding van Bert Loerakker.
De eindstanden van de herenteams aan het eind van seizoen 2018-2019 was als volgt:
- Heren 1: 9de plaats
- Heren 2: 8ste plaats
- Heren 3: 5de plaats
- Heren 4: 4de plaats
- Heren 5*: 8ste plaats
* Dit seizoen opgeheven en verdeeld onder Heren 3 en Heren 4.
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! Afgelopen jaar is ons team
versterkt met Eddy Roosen en Milo Sharifian. Tezamen met Simon Lagendijk, Marcel Ox, Frank
Schoenmaker en Ronald Stricker hebben zij ervoor gezorgd dat iedereen van ons wedstrijden kunnen
spelen, waarvoor ongelofelijk veel dank. 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, Jeroen van der Leij, Stefan
Woolthuis, Bert Loerakker en JimBol 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.

