Jaarverslag polocommissie april 2019
De polocommissie bestond vanaf april 2018 uit Richard Dijkstra, Karin van der Goot Simone van der
Zwan en Rob Kuipers. Per augustus 2018 zijn Richard Dijkstra en Karin van der Goot uit de
commissie getreden om zich respectievelijk als bestuurslid en als jeugdtrainer zich verder voor de
vereniging in te zetten. Joni de Graaf en Arjen van Leeningen hebben hun plekken ingenomen. In
januari is Rick Lunter toegevoegd aan de p.c..
De polocommissie had afgelopen jaar de uitbouw van de jeugdafdeling en het leveren van meer
scheidsrechters als speerpunten van het beleid.
De polocommissie heeft als kerntaak de trainingen en wedstijdactiviteiten voor de waterpoloërs te
organiseren. Op dit moment zijn er 33 jeugdspelers 13 dames en 41 speelgerechtigde heren.
Met name bij de jeugd o.11 is er na de zomervakantie vanuit de REZ een flink aantal kinderen gaan
waterpoloën. Vanaf januari 2019 nemen deze kinderen deel aan de competitie die door de KNZB
Regio Noord toernooivorm worden georganiseerd. Deze groep kinderen .worden gestimuleerd om
naast de polotraining ook de REZ trainingen te blijven volgen, om zo hun zwemvaardigheid te
vergroten.
Voor de groep onder de 15 t hadden we dit seizoen we te weinig spelers voor een team in de
competitie. Na pogingen om met clubs uit de gemeente samenwerking te vinden is er uiteindelijk met
Orca, SGHA, en Dragor een jongens en een gemengd team onder de 15 gevormd om deel te nemen
aan de competitie .Voor deze kinderen is ook de mogelijkheid om met elkaar te trainen. In januari is er
door deze verenigingen voor de jeugd in Drachten een onderling toernooitje georganiseerd .In april
2018 heeft Ymkje Broersma een waterpoloclinic voor de jeugd uit gemeente SWF gegeven in Sneek.
Op 8 maart 2019 heeft mevr. Broersma een clinic verzorgd voor onze jeugdspelers en trainers..
De polotrainingen worden verzorgd door een enthousiaste groep trainers, bestaande uit poloërs en
oud poolers. Het kostte de waterpolocommissie dit seizoen wel veel moeite om voor alle groepen een
trainer te vinden.
De dames hadden niet meer voldoende speelsters om met twee teams in de competitie uit te komen.
Omdat het eerste team vorig seizoen kampioen was geworden, zijn zij vanuit de regionale competitie
gepromoveerd naar de Bond. De dames proberen zich hier in te handhaven. De dames zijn in juni
2018 winnaar geworden van de district bekercompetitie.
De heren nemen dit seizoen met vier teams deel aan de competitie.. Heren 4 bestaat uit de jongens
van 17 jaar en ouder, die de wens hadden om weer samen in een team te spelen. Dit team speelt in
de recreatiepoule van de regio en maken ondanks nog veel verliespartijen progressie in hun
e
waterpolospel. Heren 3 is na het kampioenschap in de recreatiepoule gepromoveerd naar de 2
klasse en moeten zich hierin ook zien te handhaven. Heren 3 en heren 4 zijn beiden in de voorronde
van het district bekertoernooi uitgeschakeld. Heren 2 speelt met jeugdige senioren en een paar
routiniers voor het kampioenschap in de 2 e klasse van de regio competitie. Heren 2 is in de
voorzomer van 2018 gekomen tot de halve finale van de district bekercompetitie. Heren 1.komt uit in
e
de 3 klasse bond en moest hierin helaas de kampioensaspiraties halverwege het seizoen laten
varen. In het bekertoernooi op bondsniveau is heren 1 gekomen tot de achtste finale, maar had hierin
tegen het twee klassen hoger spelende Aqua Novio uit Nijmegen weinig kansen, maar wel een mooie
ervaring rijker.
Namens onze club zijn er het huidige seizoen nog 3 heren die wedstrijden fluiten. De polocommissie
had graag gezien dat dit aantal vergroot was, omdat we zo niet voldoen aan de gestelde normen
voor het aantal ingeschreven teams. Gelukkig zijn er nu twee jeugdige spelers, die van plan zijn de
scheidsrechtersopleiding te gaan volgen.

Met de trainers van de waterpoloafdeling is geregeld een overleg voor inhoudelijke en of
organisatorische afstemming gehouden. Een trainer is van plan dit voorjaar een trainersopleiding te
volgen. Een deel van de trainers heeft afgelopen winter deelgenomen aan de cursus “Eerste Hulp
voor Sport Ongelukken, die door het bestuur georganiseerd was.
e

Een enthousiast groepje leden heeft afgelopen jaar al voor de 16 keerde Mini-Pompebled
georganiseerd en de jongste waterpoloënde jeugd uit Noord en Midden Nederland een onvergetelijk
e
weekend bezorgd en ze zijn nu al weer bezig met de organisatie van de 17 editie.
Onder auspiciën van de polocommissie is door een groepje actievelingen het traditionele
oliebollentoernooi voor zowel de jeugd als voor senioren georganiseerd. De polocommissie heeft de
leden en van jeugdleden ook de ouders middels een half jaarlijkse nieuwsbrief geïnformeerd. Voor de
jeugdteams zijn er in september informatieavonden georganiseerd. Ook heeft de polocommissie voor
haar vrijwilligers een bijeenkomst in december gehouden om met elkaar te spreken over de uitvoering
van de vrijwilligerstaken.
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