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Bezetting waterpolocommissie seizoen 2016-2017 

Voorzitter : Marco Ponse 

Secretaris : Edward van Weert 

Materiaal :Robin Wijgers 

Dames senioren : Gertjan ter Borg 

Heren senioren : Marcelle de Waal 

Jeugd: Martin Korevaar 

Leden : Martin Kranendonk 

Scheidsrechter coördinator : Peter van Dijk 

Algemeen lid: Maarten Tuytel 

 

Martin Korevaar was gedurende het seizoen 2016-2017 jeugdcoördinator van de 

waterpolocommissie en deed dit met veel inzet en enthousiasme. Helaas is Martin aan 

het eind van het seizoen gestopt en is deze functie momenteel overgenomen door Inge 

Kubbe. Hij is nog wel als speler verbonden aan Wiekslag. 

 

Seizoen 2016-2017 is voor de waterpolo-afdeling wederom een mooi jaar geweest. De 

inzet van een grote groep vrijwilligers heeft tal van activiteiten tot een succes gemaakt 

De sportieve hoogtepunten waren de 2 finaleplaatsen tijdens bekerwedstijden van de AJ 

en BJ jeugdteams, welke met 2 x zilver werd afgesloten, de promotie van Heren 2 (naar 

de 2e reserve klasse bond) ten koste van ZVVS H4, en BJ naar de 1ste klasse (kampioen 

2e klasse). In maart heeft Yoran Frauenfelder, Bram van de Berselaar en Loek Foster, 

allen uitkomend voor de Utrechtse topclub UZSC, een waterpoloclinic verzorgd voor de 

gehele jeugd (m.u.v. de poloschool. Doel van deze avond was voor de E en D-tjes o.a. 

het spelen in een systeem, tactiek en 1-0 situatie. Voor de  C, B en de A-jeugd o.a. man 

meer/minder. De jeugd heeft genoten van deze clinic is zeker voor herhaling vatbaar. 

 

Competitie 

We zijn als vereniging constant qua aantal waterpoloteams en spelers. Met 16 ploegen 

werd er het afgelopen seizoen deelgenomen aan de competitie op landelijke en regionaal 

niveau. Dit succes betekent wel dat we meer scheidsrechters moeten leveren als club. 

We zitten al krap qua aantal arbiters dus zullen we nieuwe leden bereid moeten vinden 

om te gaan fluiten, anders mogen we minder teams inschrijven (per 2 teams moet 1 

scheidsrechter geleverd worden, EG niet meegerekend). 

 

 



 

 

 
Resultaten competitie 2016/2017 Alle resultaten op een rij 

 
 



 
 
 

 



 
 



 
 
 
 
 
Als laatste willen wij graag iedereen bedanken die zich het afgelopen seizoen weer heeft 

ingezet om het alle teams mogelijk te maken om te trainen en wedstrijden te spelen. 

Trainers, coaches, begeleiding, jurytafel, scheidsrechters, spelleiders en 

sponsorcommissie, allemaal heel erg bedankt voor jullie inzet! Alleen met de hulp van 

heel veel vrijwilligers lukt het om 16 teams in de competitie te laten spelen! 

 

 

Namens de waterpolocommissie  

  


