
Jaarverslag 2019 Waterpolocommissie 

Samenstelling commissie in 2019: 

- Eric  Zwanenburg - Voorzitter tot aan 1 september 2019 

- Ellis Suurland - secretariaat 

- Riny Nolles - Heren 1 t/m 6 

- Sabine Droppert – jeugdcoördinator tot aan 1 september 2019 

- Hans Kramers – Dames 1 t/m 5 

- Alex van Dalen – Materiaal 

- Miep Groeneveld – Notuliste, schoonmaak zwembad 

- Mark Hendriks – W official en Scheidsrechterzaken tevens afgevaardigde feestcommissie 

- Lenie van Dorp jeugdcoördinator minipupillen E en D pupillen 

- Michel Kensler jeugdcoördinator CJ, CM, BJ, BM en AJ 

Wetenswaardigheden over 2019: 

- Er werden 5 damesteams, 6 herenteams en 8 jeugdteams waarvan de C meisjes in combinatie 

met Westland en D’Elft ingeschreven voor de competitie 2019- 2020. 

- Nieuwe coach, trainer voor Heren 1 wordt vanaf het nieuwe seizoen 2019/2020 Erik van Schie, 

Sander Verspoor wordt weer speler in heren 1. 

- Nieuwe coach heren 2 wordt Giel Dekker, coach dames 2 Niels Hunnego. 

- De Jeugdteams zijn na veel zoeken weer voorzien van een trainer en coach. 

- De trainingen voor de lagere heren en dames teams worden via toerbeurten van een trainer 

voorzien. 

- Het was een zeer succesvol jaar wat kampioenen betreft: 

- Dames 1  heeft op 18 en 19 mei 2 promotiewedstrijden gespeeld  uitslag 6-6 in de Kulk en 8-11 

gewonnen in Amersfoort , hierdoor is Dames 1 gepromoveerd naar de 1e klasse Bond., er kwam 

veel publiek op af, zelfs een bus werd geregeld om de dames bij te staan. 

- De B meisjes zijn op 17 maart kampioen geworden. 

- Heren 4 werd kampioen op 31 maart 

- EG 1 werd kampioen op 6 april  

- DG 1 en heren 3 werden kampioen op 13 april 

- De BM, Dames 3, Dames 2, Heren 4 en de BJ zijn doorgedrongen tot de halve finale Beker 

- 18 mei was de Bekerfinale, de BM wonnen helaas niet de beker maar de BJ werd bijgestaan 

door Ellie Lust en werden bekerkampioen. 

- Op 18  en 19 mei heeft EG 1 in een weekendtoernooi de 4 e plaats van Nederland bereikt. 

- Op 11 en 12 mei zijn de F pupillen leeftijd 7-8 jaar in Amersfoort Kampioen van Nederland 

geworden  !! 

- Een zeer succesvol jaar voor de afdeling waterpolo van ZVVS ! 

 

Wetenswaardigheden van de WPC in 2019: 

- de wpc is uitgebreid met Lenie van Dorp, Michel Kensler en Mark Hendriks 



- er is momenteel helaas geen voorzitter meer wegens het vertrek van Eric Zwanenburg per 1 

september, het team waar Eric in speelde is gestopt en hij heeft toen besloten om ook zijn 

werkzaamheden voor de wpc stop te zetten. 

- Er wordt gezocht naar een voorzitter, en leden die een technische commissie willen gaan 

vormen. 

- Er wordt een nieuw beleidsplan gemaakt, de hoofdtrainers worden hier ook bij betrokken. 

Sponsoractiviteiten in 2019: 

- Dankzij Miep Groeneveld is er weer meegedaan aan de Grote Clubactie, de opbrengst was bijna 

1400 euro, en is weer bestemd voor het jeugdkamp. 

- Op 15 november was weer het jaarlijkse bedrijventoernooi met een record aantal deelnemende 

bedrijven. 

- Verslag topsportcommissie is bijgevoegd. 
 

Activiteiten in 2019: 

- Op 20 februari 2019 werd in samenwerking van VIB het schoolwaterpolotoernooi 

georganiseerd, er werden 12 teams met totaal 120 kinderen ingeschreven. 

- Op 22 maart was er Discofever feest in het clubhuis voor alle senioren. 

- Op 22 juni werd er een vrijwilligersbbq georganiseerd voor alle vrijwilligers van de afdeling 

waterpolo. 

- Het jeugdkamp in de Luchtballon in Ossendrecht was op 12, 13 en 14 juli een groot succes. 

- Op 2 september was er spelregeluitleg in het clubhuis en de brasserie gegeven door Erwin 

Schapers en Diana Dutilh, vanaf september wordt er gespeeld met de nieuwe spelregels. 

- Op 8 oktober aandacht voor Week van de Scheidsrechter, elke scheidsrechter kreeg 

haringkoekjes na de wedstrijden. 

- Op 25 oktober Boer zoekt vrouw feest voor senioren. 

- Op 3 december was er een speciale pietentraining voor de minipupillen, E en D pupillen. 

- Op 8 december papa’s en mama’s spelen tegen de kinderen en de ouders hadden het moeilijk ! 

- 20 december was er weer een pubquiz georganiseerd ditmaal door Riny en Pascal, Rob van 

Gulik speakerde alles bijelkaar, was een zeer druk bezocht en gezellige avond. 

 

De Waterpolocommissie 9 maart 2020. 
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F pupillen 1e geworden van Nederland 

 


