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Waterpoloseizoen 2018-2019  was in sportief oogpunt opnieuw een mooi seizoen.  Heren 1 en 
Dames 1 kwamen dit seizoen uit in de eerste klasse van de bondscompetitie. Heren heeft een 
verdienste plek in de subtop weten te bemachtigen en Dames 1 wist zich te handhaven in hun 
competitie. In de zomer heeft de damesselectie versterking gekregen van een aantal routiniers en de 
jeugd wordt ingepast.   

Ook hadden we dit jaar een kampioen te huldigen. Dames 2 werd kampioen en promoveerde naar de 
landelijke tweede klasse. Van harte en veel succes in jullie nieuwe competitie. 

De waterpoloafdeling kan niet zonder scheidsrechters en W-officials. In november werd er met 
succes een W-cursus georganiseerd, alle geslaagden van harte gefeliciteerd en welkom achter de 
jurytafel! Voor alle leden van 16 jaar en ouder is het hebben van een W-tje verplicht! Op deze manier 
draag je je steentje bij aan het waterpoloplezier van alle teams. Ook is het belangrijk dat ons 
scheidsrechterscorps op peil blijft. We zoeken daarom continue leden ( of ouders) die de 
scheidsrechterscursus willen gaan volgen. Heb je interesse neem dan contact op met de 
waterpolocommissie. 

Afgelopen zomer is er ook een trainerswisseling geweest bij de dames – en herenselectie. Niek Lipper 
is gestopt als trainer/coach van Dames 1/2. In Walter van de Koot en Tom Middeljans hebben we een 
nieuw trainersduo weten te vinden. Ronald Broekmate heeft met ingang van het nieuwe seizoen het 
stokje van Tom Middeljans overgenomen en neemt Heren 1/ 2 onder zijn hoede.  

Binnen de waterpolocommissie zijn er ook wijzigingen geweest. Frank Rohrink is gestopt en is 
opgevolgd door Rick Cristen. Dylan olde Heuvel heeft zitting genomen in de commissie. 

Tot slot.... een goedlopende waterpoloafdeling is niets zonder zijn vrijwilligers die er telkens voor 
zorgen dat de waterpoloërs hun sport uit kunnen oefenen, dank voor jullie inzet!  
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