
DITJES
& datjes

Voorwoord

In deze nieuwsbrief vind je alle infor-
matie over het nieuwe Waterpolo sei-
zoen. Lees de nieuwsbrief goed door, 
zodat je op de hoogte bent van alles 
wat je moet weten over het nieuwe 
seizoen.

Voor de algemene informatie over 
de vereniging, kun je kijken op onze 
website: www.duinkikkers.nl  
Hier kun je terecht voor gegevens over 
bijvoorbeeld contactpersonen en con-
tributie, maar ook voor al het actuele 
nieuws. Uiteraard word je ook via onze 
facebook-pagina en onze instagram 
pagina op de hoogte gehouden van 
het actuele Duinkikker nieuws.

Na wat hopelijk voor een ieder een 
heerlijke zomervakantie was, maken we 
ons klaar voor een nieuw seizoen. De 
polo TC is achter de schermen alweer 
druk geweest met de voorbereidin-
gen. De teaminschrijving is gedaan, het 
wedstrijdrooster is opgesteld, badwater 
voor de trainingen en de wedstrijden is 
aangevraagd, zomertrainingen zijn geor-
ganiseerd, samen met de trainers is de 
laatste hand gelegd aan de teamindeling 
en het juryrooster is in concept al opge-
steld. Voordat we verder in gaan op hoe 
het nieuwe seizoen er dan precies uit gaat 
zien, eerst een kleine terugblik.

Afscheid & bedankt
Naast een aantal leden dat ons verlaten 
heeft afgelopen seizoen, nemen we ook 
afscheid van een aantal trainers/coaches. 
Rowie en Els zijn gestopt met het trainen/
coachen van H2, Eveline is gestopt als 
trainer van onze (jongste) jeugd, Robin 
is gestopt als coach van H3 en Remko is 
gestopt als trainer/coach van D1. Nicky 
heeft zich afgelopen seizoen ingezet als 
teammanager van H3. Zij gaat zich komend 
seizoen op andere manieren inzetten als 
vrijwilliger voor onze vereniging. Thomas 
heeft het staartje van de competitie 
gecoacht toen Robin i.v.m. haar werk 
minder beschikbaar was. Allen bedankt! 
Helaas nemen we van Robin helemaal 
afscheid, zij gaat volgend jaar in Bilthoven 
waterpoloën. Ook Remko Hooft zal niet 
meer actief zijn binnen onze vereniging, 
maar bij ZPC Amersfoort. Alle anderen 
blijven gelukkig verbonden aan onze 
vereniging en op andere vlakken nog 

Terugblik & blik vooruit

Vacatures
We zijn super blij met alle (nieuwe) 
vrijwilligers, want zonder hen kunnen we 
onze favoriete sport niet beoefenen. Voor 
de volgende vrijwilligersfuncties zoeken 
we nog versterking; 
- TC- lid seniorenzaken
- TC-lid waterpolosecretariaat
Heb je interesse in een van deze 
vrijwilligersfuncties? Of ben je benieuwd 
wat het inhoudt? Neem dan contact met 
een van de TC-leden op! We vertellen er 
graag over. Weet je niet of deze functies 
iets voor je zijn, maar wil je wel graag 
iets voor onze vereniging betekenen? 
Neem dan ook contact op met één van 
de TC-leden; samen kijken we hoe je 
jouw talenten in kunnen zetten voor onze 
vereniging.

Alle overige informatie, zoals de algemene 
regels, kledingshop, teamindeling, trai-
ningstijden, trainers, etc. vind je allemaal in 
deze Ditjes & Datjes. We wensen iedereen 
een sportief en goed seizoen toe.

De technische commissie Waterpolo,
Els, Pim, Gisela, Marianne en Bart

Start Trainingen
Vanaf maandag 22 augustus 2022 (wk 
34) starten de reguliere trainingen 
voor alle groepen volgens het nieuwe 
trainingsrooster. Twee weken eerder 
starten we met zomertraingen voor 
alle competitiespelers. Dit rooster vind 
je verder op in deze nieuwsbrief.
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actief als vrijwilliger. Super fijn!
Een speciaal woord van dank voor Gisela, 
zij heeft de afgelopen jaren de werkzaam-
heden van het waterpolosecretariaat uitge-
voerd. Nu haar beide zonen zijn gestopt 
met waterpolo heeft zij besloten ook 
haar taak als waterpolosecretaris neer te 
leggen. Gisela enorm bedankt voor al het 
werk dat je afgelopen jaren verzet hebt en 
super bedankt dat je nog even gebleven 
bent tot aan de opstart van deze nieuwe 
competitie!

Nieuwe seizoen
Voor het nieuwe seizoen hebben we de 
volgende zes teams voor de competitie 
ingeschreven; H1, H2, H3 (combiteam met 
ZC Zeist), D1, CG1 (onder de 15), DG1 (onder 
de 13). Daarnaast hebben we een grote 
groep mini-poloërs die mee gaan doen 
aan mini-polotoernooien. Helaas is het net 
niet gelukt om een EG1 (onder 11) team 
in te schrijven voor de competitie. Wie 
in welk team speelt, lees je verder op in 
deze Ditjes & Datjes of wordt via de (hoofd)
trainers bekend gemaakt. Wie de trainers 
van welk team zijn, lees je ook verder op in 
deze Ditjes & Datjes. 

Het team van trainers voor komend seizoen 
is uitgebreid. Nieuwe trainers zijn: Mitchell, 
Vincent, Timber, Wesley, Luuk en Emma. 
Suzan en Ruud zijn halverwege afgelopen 
seizoen ingestroomd in de trainersgroep. 
Welkom allemaal, fijn dat jullie dit samen 
met de andere trainers willen gaan doen. 
We wensen jullie allemaal veel plezierige 
trainersuren.  
Het team van scheidsrechters zal zich dit 
seizoen ook uitbreiden, naast Sven, Marian-
ne en Els, zullen ook Petra, Arnoud, Merijn, 
Michiel, Timber, Thomas, Sam en Luuk 
scheidsrechter gaan worden. Zij gaan eerst 
de scheidsrechterscursus volgen en zullen 
in de loop van het seizoen ook wedstrijden 
gaan fluiten. Allen welkom en super fijn 
dat jullie deze taak op jullie willen gaan 
nemen!
Ook welkom aan de waterpololeden van 
16+ die hun BSR gehaald hebben en de 
poule van juryleden komen versterken. 

facebook.com/Duinkikkers/

instagram.com/duinkikkers/



Contactpersonen Technische Commissie (TC) Waterpolo

Als eerste aanspreekpunt zijn de trainers en/
of de teamouders voor alle zaken die te maken 
hebben met de trainingen en wedstrijden. Voor 
de overige zaken zijn de leden van de technische 
commissie waterpolo aanspreekpunt.

Hiernaast het overzicht van de leden van 
de technische commissie waterpolo en hun 
onderlinge taakverdeling.

Voorzitter TC waterpolo  
Els Heemskerk
polotc@duinkikkers.nl

Secretaris TC waterpolo 
Vacature (zie p? voor info of 
deze functie bij jou past)

Seniorenzaken - vacant 

Jeugdcoördinator  
Pim Smit  - jeugdcommissie@duinkikkers.nl
    
Scheidsrechterzaken  
Marianne Jongsma  
scheidsrechterzaken@duinkikkers.nl

Materiaal/ Algemene zaken 
Bart Leenen - webshop@duinkikkers.nl

Sponsorkliks
Een andere manier waar je onze vereniging 
mee kunt helpen is het bestellen van 
artikelen via Sponsorkliks. Dit kost je niets 
extra, maar levert de vereniging wel veel 
geld op (zeker bij grote aankopen). Via 
Sponsorkliks kun je op een eenvoudige 
manier bestellen bij diverse webwinkels als 
Bol.com, Thuisbezorgd.nl, Center Parcs en 
Booking.com. Ga je dus met vakantie, een 
weekend weg of heb je iets anders nodig 
kijk of je dit via sponsorkliks kan boeken of 
bestellen.  

Zet deze link 
bij je favorie-
ten en help 
ons aan extra 
inkomsten!
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Binnen onze gezellige vereniging 
zijn wij altijd op zoek naar nieuwe 
leden!  Iedereen van jong tot oud 
is welkom.  Dus heb je een vriend-
je, vriendinnetje, broertje, zusje, 
vader, moeder, oom of tante of 
een andere bekende die een keer 
mee wil trainen? Dan is dat altijd 
mogelijk. Nieuwe leden mogen 
drie keer gratis mee trainen. Daar-
na kunnen ze besluiten of ze lid 
willen worden. Voor meer informa-
tie kan je altijd contact opnemen 
met een van de trainers of een van 
de leden van de TC.

Opkikkerlessen
Ook gaan we nog steeds door met de succesvolle Opkikkerlessen. Middels een 
strippenkaart kunnen de kinderen hun zwemvaardigheid opkikkeren. Een ideale 
manier om de zwemvaardigheid te verbeteren na het behalen van het B Diploma, 
of als je een tijd niet gezwommen hebt. Zodra de zwemvaardigheid onder de 
knie is, sluiten de opkikkerlessen aan bij de reguliere zwem- en of mini waterpolo 
training. Een mooie manier om voor een klein bedrag te ontdekken of zwemmen 
en/of waterpolo bij de Duinkikkers wat voor je is.
www.duinkikkers.nl/opkikkerlessen

Nieuwe leden Sponsoring 
Duinkikkers
Sponsors zijn in de huidige tijd hoog 
nodig om de kosten laag te houden 
voor een ieder. Dankzij een aantal 
sponsors beschikken onze actieve 
waterpolo leden over een t-shirt en 
korte broek, het O15 team over een 
set caps en de damesselectie over 
een badpak.

Wil je de vereniging sponsoren? Een 
team voorzien van tassen, bidons 
of iets dergelijks? Of een vlag op 
hangen bij wedstrijden, dan wel de 
wedstrijdbal sponsoren? Neem dan 
contact op met de sponsorcommissie  
(sponsoring@duinkikkers.nl) om te 
informeren naar de mogelijkheden.

Veilig sporten
Wij als vereniging vinden het belangrijk dat onze leden in een veilig klimaat 
kunnen sporten, zonder gehinderd te worden door onsportief gedrag en of 
ongewenst gedrag. Denk bijvoorbeeld aan de grove overtredingen in het 
zwembad, te fanatieke ouders langs de badrand, schelden, het bedreigen 
van scheidsrechters, discriminerende opmerkingen en seksuele intimidatie. 
Wij willen op respectvolle wijze met elkaar omgaan. Dit geldt voor zwemmers, 
trainers, zweminstructeurs, vrijwilligers, ouders, etc. Wij vragen iedereen die bij 
S.Z.V. De Duinkikkers betrokken is, in welke vorm dan ook, om dit na te leven. 

Om het zwemmen en waterpoloën veilig en plezierig te laten 
verlopen, hebben we algemene regels. Deze kan je vinden op onze website 
https://duinkikkers.nl/veilig-sporten/



We hebben met dank aan een zestal 
sponsors: Stalenhoef Total Sign, Verdasol, 
Jansen van de Grift Klimaattechniek, Proef 
Soest, Fygy Happy Recruiters en PMSMT 
Grafisch ontwerp, alle actieve waterpolo 
leden kunnen voorzien van een T-shirt en 
Korte Broek. Het dragen van deze kleding 
is ook komend seizoen voor, na en/of 
tijdens officiële wedstrijden verplicht voor 
de spelende leden en coaches.

Komend seizoen is het laatste seizoen 
van het huidige sponsorcontract. Wij zijn 
bovengenoemde sponsors erg dankbaar in 
hun vertrouwen en bijdrage. 

Alle nieuwe (wedstrijdspelende) leden 
zullen wij komend seizoen kunnen voorzien 
van een passend setje kleding bestaande 
uit een t-shirt en korte broek.  Deze kleding 
dient uiteraard door alle spelende leden 
gedragen te worden rondom de wed-
strijden en eventuele overige passende 
verenigingsactiviteiten.

Alle huidige leden hebben vorig jaar de 
kans gehad om te kleine of te grote kleding 
te ruilen. Hier hebben we mede dankzij de 
bijdrage van de sponsor in kunnen voldoen. 
Mocht je deze mailing gemist hebben, je 
de kleding kwijt zijn of deze toch nog te 
klein zijn, neem dan contact op met Bart 
Leenen (webshop@duinkikkers.nl).  
Dan kijken we of je kunt ruilen of nieuwe 
kleding aan kan schaffen.

Daarnaast heeft zich een capsponsor 
aangediend voor de 015 ploeg. Deze 
zullen de komende seizoen(en) spelen 
met caps gesponsord door Broek & Bosch 
Elektrotechniek

Sponsorkleding 
Duinkikkers

Aqua Indoor trofee

De jeugdspeler die de meeste vooruitgang laat zien in een 
seizoen wint de Aqua Indoor Trofee. Deze wordt sinds 1992 elk 
seizoen uitgereikt. De winnares van seizoen 2019/2020 was 
Lucy van den Broek. Seizoen 2020/2021 hebben we vanwege 
COVID de beker niet uitgereikt. Gelukkig kan dat dit seizoen 
wel! De vier genomineerden voor afgelopen seizoen zijn; Door-
tje Verheul, Lucas van de Grift, Marnix Dam en Stan Haandrik-
man. Van harte gefeliciteerd met jullie nominatie! Tijdens het 
snippentoernooi maken we de winnaar van de Trofee bekend. 
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front side back

Webshop Duinkikkers

Het enige dat een waterpoloër verder 
nodig heeft tijdens de wedstrijden is 
een capje en een zwembroek/badpak. 
• De capjes zijn voor de jeugd teams 

beschikbaar en hoeven niet gekocht 
te worden).

• De overige teams dienen zelf capjes 
aan te schaffen. Keuze voor een 
nummer in overleg met de trainer. 
Een set Duinkikkers caps kost €37,50 
en is via de webshop beschikbaar.

• De dames dragen een badmuts. 
Tijdens de thuiswedstrijden wit en bij 
uitwedstrijden zwart. Badmutsen zijn 
aan te schaffen via de webshop en 
kosten € 12,- per set.

• Zwembroek (€32,50) of Badpak 
€47,50). We hebben de voorkeur dat 
iedereen speelt in een Duinkikker 
zwembroek of badpak.

• In ons assortiment zitten ook mooie 
grote rugtassen met Duinkikker logo 
(€50,-).

Alle genoemde prijzen zijn geldig op 
huidige voorraden. Wij verwachten in de 
loop van seizoen diverse prijsstijgingen.

Iedereen die interesse heeft in de kleding 
kan dit alvast in de webshop bestellen. 
Zet bij de maat??.  We hebben meestal 
een kleine voorraad kleding, echter kun-
nen we niet alles op voorraad hebben. 

Neem dus tijdig contact op indien je nieu-
we kleding wilt aanschaffen. Het volgende 
bestel moment staat voor 30 september 
gepland, daarna duurt het c.a. 1 maand 
voordat het geleverd wordt. Betalen bij 
aflevering contant of via tikkie.

De kleding is te verkrijgen via: 
http://duinkikkers.nl/shop/
Met vragen kan je contact opnemen met 
Bart Leenen via webshop@duinkikkers.nl

Tweedehands (zwem)kleding
Ruilen en kopen van kleding is mogelijk, 
mits in goede staat. Kijk op: duinkikkers.nl/
product/tweedehands/ voor de huidige 
voorraad en hoe je een 2e hands artikel 
kunt aanmelden

Duinkikker 
Hoodie
Verkrijgbaar in 
dames, heren en 
kindermaten - €32,50

Grote rugtas
Met duinkikker logo 
€50,- 



Sportlink/ KNZB Waterpolo app
Sinds een aantal seizoen maakt de KNZB gebruik van een app voor alle waterpolo 
wedstrijden. Middels deze app zijn alle wedstrijden van de Duinkikkers terug te 
vinden. Hierin staat altijd het juiste persoonlijke wedstrijdrooster, zijn de standen 
en uitslagen terug te vinden. Zelfs het live volgen van het scoreverloop van een 
wedstrijd behoort tot de mogelijkheden.

Wij als vereniging hebben tevens besloten om gebruik te maken van de moge-
lijkheid in de app voor het registreren van de aanwezigheid op de trainingen. 
Hierdoor kan de trainer van te voren goed inschatten hoeveel mensen er op een 
training komen.

Wij vragen iedereen om zoveel mogelijk gebruik te maken van de Waterpolo 
app voor het aan- en afmelden voor de trainingen. Ieder Duinkikker lid kan 
toegang krijgen tot deze app (te downloaden in de Play Store/app). Men 
kan zich voor de app registeren met het emailadres welke bekend is in onze 
ledenadministratie. 
Door te registeren krijg 
je een overzicht van je 
persoonlijke programma.

Wil je hulp bij het krijgen 
van toegang tot de app? 
Met vragen kun je contact 
opnemen met iemand van 
de TC (Bart Leenen).

Scheids
rechters
& BSR cursus
Op de website van de Duinkikkers kan je 
het juryrooster terugvinden om te zien, 
wanneer je ingedeeld bent om te jureren. 
De benodigde cursus (e-learning), om deze 
BSR bevoegdheid te behalen, wordt door 
de vereniging verzorgd. Alle waterpolo 
leden van 16 jaar en ouder zonder W- 
bevoegdheid zijn aangemeld voor de 
BSR-cursus.

BSR-cursus
Alle waterpololeden van 16 jaar en ouder 
vragen wij de BSR cursus te volgen. Nog 
geen bevoegdheid? Dan word je benaderd 
om deze alsnog te behalen. Vanuit de 
vereniging wordt je geholpen met deze 
cursus.

Scheidsrechters
Met zes teams in de competitie, 
waarvan er vijf spelen met officiële 
districtscheidsrechters is het van
belang dat wij als vereniging voldoende 
scheidsrechters aan het district leveren. 
We komen op dit moment nog drie tot vijf 
scheidsrechters te kort. We zouden het 
heel erg waarderen als we dit jaar meerde- 
re scheidsrechters aan onze scheidsrech- 
ter korps zouden kunnen toevoegen.

Ben jij bereid bij onze buurverenigingen 
als neutrale scheidsrechter wedstrijden in 
goede banen te leiden? Geef je dan op via 
scheidsrechterzaken@duinkikkers.nl. De 
cursus, benodigde kleding/attributen & 
reiskosten worden vergoed.

We hebben al een aantal aanmeldingen 
vanuit H1 en D1: Michiel, Sam, Luuk, 
Arnoud, Merijn, Timber, Thomas en Petra, 
die de SR cursus zullen gaan volgen. 
Waarvoor dank!
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Hou je van gezellige vergaderingen? 
Ben jij dienstverlenend ingesteld? 
Handig met e-mail en eenvoudige 
computerprogramma's of misschien 
zelfs al wel bekend met Sportlink? 
Dan zoeken we jou, om de Polo TC te 
komen versterken als secretaris.
Wat je dan zoal gaat doen staat hier-
onder. Heb je helemaal geen ervaring, 
maar wil je wel graag ons ondersteu-
nen? Laat het dan vooral ook weten! Ta-
ken kunnen ook opgesplitst worden en 
er is ruime ervaring in de TC aanwezig 
om je in te werken.

Functiebeschrijving secretaris
•  leest elke dag de mail en informeert 

rest vd TC over belangrijke zaken
•  vult de teamopgave in sportlink 
•  verzorgt de agenda en notulen vd tc 

overleggen 
•  ondersteunt in/ verzorgt 

communicatie richting knzb en 
gemeente

•  denkt mee over ontwikkelingen 
•  actieve deelname aan TC app groep 

om zaken af te stemmen 
•  actieve deelname aan TC 

vergaderingen om zaken als 
competitieplanning, teamindeling, 
etc. te bespreken

•  ondersteunt collega tc leden bij 
uitvoering van hun taken (bv mailing 
naar polo leden)

•  handelt tuchtzaken administratief af 
(in sportlink)

•  plant thuiswedstrijden in (juni/ juli)
•  coördineert wedstrijd 

wijzigingsverzoeken.

Gezocht! Administratieve duizendpoot  

Vrijwilligers
De waterpoloafdeling draait geheel 
op vrijwilligers die proberen om alle 
(waterpolo)leden de mogelijkheid te 
bieden om op een leuke manier met hun 
sport bezig te zijn. Extra handen zijn altijd 
welkom. Heeft u interesse om iets voor 
de waterpoloafdeling te betekenen, laat 
dit dan even weten! Samen kijken we 
wat een passende taak kan zijn.



*De droogtraining/warming up start 15 minuten voor aanvang training.

Tijdens vakantieperiodes kunnen trainingen komen te vervallen. De wijzigingen staan ca. 
2 weken voor de vakanties op onze website. (zie ook vakantierooster).
Naast de polo trainingen adviseren wij om ook minimaal 1x in de week mee te trainen met 
de basisgroepen.

Datum Tijd Team Trainers

Maandag 19.30 - 20.30 uur* Dames + niet competitie 
spelende senioren

Bart Leenen
Mitchell Fennema

20.30 - 22.00 uur* Heren 1/2/3 
(incl. Zeist)

Arnoud Haandrikman
Vincent van de Vaart 
Wesley Bezemer 
Peppijn Dobbelaer (Zeist)

Donderdag 18.00 - 18.45 uur Opkikkers /Minipolo Michiel Smeets
Max Karelsen / 
Suzanne van Hattum

O11 Vivian Haandrikman

18:45 - 19:30 uur* Onder de 13 Ruud Lecluse
Timber Dorrestein

18:45 - 19:30 uur* Onder de 15 Luuk Lentfert
Emma Batenburg

21:30 - 22:30 uur* Heren 1/2/3 
(incl. Zeist)

Arnoud Haandrikman
Vincent van de Vaart 
Wesley Bezemer 
Peppijn Dobbelaer (Zeist)

Vrijdag 17.15 - 18.00 uur Opkikkers /Minipolo Michiel Smeets
Max Karelsen / 
Suzanne van Hattum

O11 Vivian Haandrikman

19:30 - 20:30 uur* Onder de 13 Ruud Lecluse
Timber

19:30- 20:30 uur* Onder de 15 Luuk Lentfert
Emma Batenburg

20:30 - 21:30 uur* Dames + niet competitie 
spelende senioren

Bart Leenen
Mitchell Fennema

Trainingstijden seizoen 2022/2023 Vakantieperiodes 
seizoen 2022-2023

Rooster is onder voorbehoud van 
wijzigingen/ beschikbaarheid 
zwembad enz. 
Meest recente informatie is 
beschikbaar op www.duinkikkers.nl

Zomervakantie
Geen reguliere trainingen 
tot 22 augustus.

Zomertraining
Maandag 8 & 15 augustus 
19.30-21.00 uur - Waterpolo senioren
Donderdag 11 & 18 augustus
18.00-19.30 uur - Waterpolo O13 & O15  
Donderdag 11 & 18 augustus
19.30-21.00 uur - Waterpolo senioren
Zondag 7, 14, 21 augustus
10.00-11.00 uur - Vroege vogels

Herfstvakantie
(22 oktober t/m 30 oktober 2022)
Reguliere trainingen.               
 
Kerstvakantie (24 december 2022 
t/m 8 januari 2023)
Maandag 2 januari 2023         
19.00-20.30 uur - Waterpolo    
Donderdag 5 januari 2023         
18:00 - 19:30 uur - Waterpolo    
 
Voorjaarsvakantie
(25 februari t/m 5 maart 2023)
Reguliere trainingen.                   
 
Pasen (8 t/m 10 april 2023)         
Vrijdag 7 april 2023 wel training.       
Maandag 11 april geen training.
 
Koningsdag (27 april 2023)         
Geen training.                  

Meivakantie 
(29 april t/m 7 mei 2023)
Trainingen gaan gewoon door                
met uitzondering van koningsdag. 
Geen training op vrijdag 5 mei.
 
Hemelvaart (18-05-2023)          
Geen trainingen.             
Vrijdag 19-05-2023 gaan de 
trainingen gewoon door.        
 
Pinksteren (28 & 29 juni)         
Geen waterpolo training op 
maandag 29 mei.

Laatste trainingen van 
seizoen 2022-2023:
Waterpolo vrijdag 8 juli 2021.
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Spelregels Waterpolo

Voor de spelers/ouders die nog niet heel bekend zijn met de waterpolo regels ; 
een simpele uitleg van de basis regels is te vinden op: 
https://www.sport-en-spelen.nl/waterpolo.html

Sinds seizoen 2019/2020 zijn er nieuwe waterpolo regels. Speel je al wat langer 
waterpolo, maar weet je door alle perikelen rondom Corona niet meer zo goed 
wat de nieuwe regels ook al weer zijn?  
Kijk dan op: https://www.knzb.nl/knzb/downloads/reglementen/



Spelerskaarten

Iedere waterpoloër 
die competitie speelt 
moet in het bezit zijn 
van een spelerspas. 
Deze is digitaal zicht-

baar in Sportlink. Tussen 1 juli en 1 
september kan de pasfoto in Sport-
link aanpast worden. Iedere jeugd-
speler dient iedere 2 jaar een nieuwe 
pasfoto te uploaden. Voor senioren 
leden van 23 jaar en ouder geld iede-
re 5 jaar. Wij streven naar uniforme 
pasfoto’s in sportlink. Daarom probe-
ren we zoveel mogelijk alle pasfoto’s 
in het zwembad tegen de beweegba-
re wand te maken met het Duinkikker 
shirt aan. Daarnaast proberen we de 
pasfoto’s zoveel mogelijk up to date 
te houden voor iedereen. De afge-
lopen periode hebben wij de oudste 
pasfoto’s al vervangen. Vragen? Of 
een nieuwe pasfoto in sportlink? 
Neem dan contact op met Bart.

Wedstrijden kijken

Wil je een goede waterpoloër worden 
is het verstandig om goed te trainen 
maar ook om af en toe naar een 
waterpolowedstrijd te kijken. Dit kan 
bijvoorbeeld op zondagavond bij de 
Duinkikkers . Wil je een keer naar een 
waterpolowedstrijd kijken? Kijk dan 
op de website van de Duinkikkers 
voor het wedstrijdrooster.

De hierboven genoemde leeftijden zijn richtleeftijden, waar zo veel mogelijk aan 
gehouden wordt. Echter kan het zijn, dat iemand vanwege zijn ervaring/talent eerder 
doorschuift naar de volgende groep. 
N.B.: Meetrainen met andere groepen is zonder overleg vooraf niet mogelijk.
De waterpolotrainingen starten op maandag 22 augustus voor alle groepen (week 34). 

Indeling van de groepen
Op de volgende pagina vind je de indeling van de teams voor komend seizoen. De 
seniorenteams worden via de trainers op de hoogte gebracht. Voor de jeugd wordt 
de indeling voor de meesten hieronder voor het eerst gedeeld. Heb je vragen over de 
indeling, deze kan je stellen bij de jeugdcoördinator via jeugdcommissie@duinkikkers.nl

Minipolo (geen competie/wel toernooien) Leeftijd ± 6  tot 11 jaar

Aspiranten onder de 11 (geen competie/wel toernooien) Leeftijd ± 6  tot 11 jaar

Aspiranten 013 (D-Jeugd gemengd (7 tegen 7) Leeftijd ± 10 tot 13 jaar

Aspiranten 015 (C-jeugd gemengd) (7 tegen 7) Leeftijd ± 12  tot 15 jaar

Heren 1 Leeftijd 17 jaar en ouder

Heren 2 Leeftijd 17 jaar en ouder

Heren 3 / ZC Zeist (combiteam) Leeftijd 15 jaar en ouder

Dames 1 Leeftijd 15 jaar en ouder

De teams van het seizoen 2021-2022

Pupillen 
onder de 11
Helaas zijn er te weinig leden om het 
komende jaar met een 011 team aan 
de competitie deel te nemen. Wel 
zullen we gerichter gaan trainen met 
de groep kinderen die eraan toe zijn 
en meespelen in diverse mini polo 
toernooien, ingedeeld op leeftijd.

Wedstrijdroosters

De wedstrijdroosters worden begin september verspreid via de coaches /team-
coördinatoren. Ook worden deze op onze site geplaatst. De wedstrijden staan 
 gepland vanaf 10/11 september (beker dames/heren) en de reguliere competitie 
(alle teams) vanaf 17/18 september. 

Het is ook mogelijk om het actuele wedstrijdrooster (en uitslagen en standen) via 
de knzb waterpolo app te bekijken. Zelfs het live volgen van het wedstrijdverloop 
is mogelijk als je onverhoopt niet bij een wedstrijd kunt zijn (zie elders in deze 
nieuwsbrief).

Het rooster is te vinden op: https://duinkikkers.nl/wedstrijden-waterpolo/ 
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Pupillen 013 
gemengd - D- Jeugd
De pupillen onder de 13 spelen 7 
tegen 7 competitie, op een normaal 
veld met normale doelen.

• Stan Haandrikman
• Joris Lecluse
• Lucas van de Grift
• Julian Smit
• Doortje  Verheul
• Bregtje Lips
• Alexander van Rij
• Ruben Huis in ‘t Veld
• Marnix Dam
• Charlotte Janssen
• Elin Kimman
• Fay Schouten

Een aantal spelers zal voornamelijk 
meespelen/trainen met het O15 
team, zoals besproken is met de 
spelers en de ouders.

Meetrainend lid: Samet Teknekaya

Trainers/coaches: 
Ruud Lecluse & Timber Dorrestein 

Contactpersoon o.13 
Pim Smit /jeugdcoördinator 
(jeugdcommissie@duinkikkers.nl)

Heren 1/2/3

Matthijs van der Burgh
Sam Stalenhoef
Luuk Lentfert
Timo Zeijpveld
Merijn Vos
Ruud Lecluse
Pim Smit
Vincent van der Vaart
Thomas Tuenter
Niels Schimmel
Wesley Bezemer
Tim van de Pol
Timber Dorrestein
Max Karelsen
Gijs den Oude
Peter Tuenter
Michiel Smeets
Erwin Jacobs
Tom Antheunisse
Stefan van de Vuurst
Mitchell Fennema
Arnoud Haandrikman
Björn Kuyer
Thijs van Vliet
Sven van Zanten
Ravi Rijksen
Martijn Boersma
Casper Hengeveld
Bryan Kuyer

Niet spelende senioren: 
Jeffrey Vos en Bart Leenen

Trainer/coach: 
Arnoud Haandrikman
Vincent van de Vaart
Coach heren 2: 
Wesley Bezemer 
Coach Heren 3: 
Peppijn Dobbelaer (Zeist)

Minipolo leeftijd 6-10 jaar

De doelstelling bij de minipolo is het 
aanleren van waterpolo op speelse 
wijze. Plezier en spel staan centraal. 
Zij spelen geen wedstrijden, maar we 
streven ernaar deel te nemen aan di-
verse minipolo-toernooien, waarvan wij 
er een zelf organiseren. Daarnaast gaan 
we met de oudere kinderen die eraan 
toe zijn gerichter in team verband trai-
nen, zodat we volgend seizoen een O11 
team kunnen samenstellen.
•  Teun van Dijk
•  Vycho Roorda
•  Guus van Arkel
• Noah Bakker
• Olivia Smit
• Hidde Lecluse
• Frank Terlouw
• Madelief Scheurkogel
• Azizkaan Hasancebi
• Anastasia Czykieta
• Eva van der Woude
• Mila van Amstel
• Mustafa Yilmaz
• Rosa van der Pouw
• Efsun Bican
•  Lotte Haandrikman
•  Tim Huis in ’t Veld

Trainers/coaches: 
Max Karelsen, Suzanne van Hattum, 
Vivian Haandrikman & Michiel Smeets

Contactpersoon mini’s: 
Pim Smit /jeugdcoördinator 
(jeugdcommissie@duinkikkers.nl)

Aspiranten 015 
gemengd - C- Jeugd

De pupillen onder de 15 spelen 7 
tegen 7 competitie, op een normaal 
veld met normale doelen.

• Myrthe Maaskant
• Femke Njio
• Lucy van den Broek
• Inge Haandrikman
• Rutger Huisman
• Willem Kloosterboer
• Thijs Franssen*

* voor deze speler is dispensatie toe-
gekend om, ondanks dat hij dit jaar al 
de leeftijd van 15 bereikt, toch mee te 
mogen spelen in deze competitie. 

Trainers/coaches: 
Luuk Lentfert & Emma Batenburg
  
Contactpersoon o.13 
Pim Smit /jeugdcoördinator 
(jeugdcommissie@duinkikkers.nl)
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Dames 1

1. Frederique Broeksema
2. Lonneke Janssen
3. Manouk Lentink
4. Irene Witkamp
5. Celina Perier
6. Emma Batenburg
7. Eveline Janssen
8. Marijke Werkhoven
9. Petra Krul
10. Laura Antheunisse
11. Tamara Boneschansker
12. Rowie Hooft
13. Marianne Jongsma
14. Els Heemskerk
15. Vivian Haandrikman
16. Astrid Buxtorff
17. Suzanne van Hattum

Trainers/coaches:    
Mitchell Fennema / Bart Leenen


