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Allereerst geeft de WPC aan dat de WPC blij is met alle vrijwilligers die zich inzetten voor de club. Het is mooi 
dat we als ZV De Ham ZC een positieve clubcultuur hebben met kansen voor eigen jeugd.  
 
Het jaarbericht van 2017 is gepresenteerd op de ALV van 4 oktober 2018. 
 
Leden van de Waterpolocommissie in 2017 
In 2017 was er sprake van een aantal wisselingen in de WPC. Onze polocommissie voorzitter Erik van den Brom 
stopte in juni 2017 en kreeg Johan de Boer als opvolger. Hennie Dahchi stopte als WPC lid. Henry Moes trad toe 
als lid. Reinier van ’t Veer werd als coördinator herenselectie opgevolgd door Kjeld Gravesteijn.  
 
De WPC bestaat momenteel uit: Johan de Boer (polocommissie voorzitter), Diana Polhuis (polosecretaris), 
Henry Moes & Sander Dijkstra (WPC beleidsondersteuning), Martijn Helmstrijd (technisch coördinator & 
coördinator Mo17), Maria van Egmond (jeugdhoofdtrainer), Cindy Kuster (coördinator jeugd), Tom Rozemeijer 
(coördinator heren regionaal & materiaalman), Fabienne Klinkenberg (coördinator dames regionaal), Kjeld 
Gravesteijn (coördinator herenselectie), Jenz Knol (coördinator Jo17), Rhea Damianos (coördinator 
damesselectie). Frank Beets verzorgt de afhandeling van de tuchtzaken richting de bond.  
 
Zwembadovergang De Watering naar De Crommenije 
Het afgelopen jaar stond in het tegen van de overgang naar het nieuwe zwembad De Crommenije. Dat vroeg 
ook van de WPC veel inspanning m.b.t. materiaal inventarisatie, verhuizing (met dank aan veel leden voor de 
hulp) en een herplanning van de competitie. Doordat we later starten op zaterdag met de competitie (14.15 ipv 
13.00) moest er opnieuw gepland worden. Ook de afstemming met het personeel van het zwembad vergde 
extra inspanning. 
 
Badwater 
Door de verhuizing naar De Crommenije moest er opnieuw gekeken worden naar badwater ten behoeve van 
de competitie en ten behoeve van de trainingen. De kostprijs is aanzienlijk hoger, de beschikbaarheid lager. De 
WPC spant zich ervoor in om daarin een juiste balans te vinden zodat trainingen en competitie optimaal 
kunnen plaatsvinden. 
 
WPC-beleidsplan 
In 2017 is een aanzet gemaakt om het beleid van ZV De Ham ZC, in combinatie met het jeugdopleidingsplan te 
operationaliseren in een WPC-beleidsplan. De verwachting is dat dit beleidsplan in 2018 wordt vastgesteld. Het 
beleidsplan dient als uitgangspunt voor keuzes in trainingsopzet, het aanstellen van trainers, het inrichten van 
het jaarrooster en het opleiden van officials. 
 
Waterpolo teamontwikkelingen 
Na het seizoen 2016-2017 is gekozen voor deelname in de 2e klasse bond en 1 damesteam minder. Reden 
daarvoor was dat een groot aantal speelsters stopte in verband met opleiding en carrière. Handhaving in de 
eredivisie bleek daardoor niet mogelijk. Helaas was het niet mogelijk om een stap terug te doen naar de eerste 
klasse. De WPC heeft ervoor gekozen om het seizoen 2016-2017 pas op de plaats te maken met de 
damesselectie en te gaan investeren in groei om later stevig kunnen terug te keren naar de Eredivisie.  
 
Resultaten seizoen 2016-2017 



De resultaten van dit seizoen waren goed. De herenselectie wist de plek in de eredivisie te behouden na 
succesvolle play-outs. De CM1 werden na goede resultaten in de interregionale competitie (de voorloper van 
de eredivisie CM) op het NK 2e van Nederland. 
 
Communicatie 
De WPC is in 2017 gestart met het regelmatig communiceren van nieuws en belangrijke informatie via een 
regelmatig terugkerend WPC bericht. Deze wordt geplaatst op de website en eveneens aangekondigd via 
Facebook.  
 


