
 
 
 

DE WATERPOLOWEEK 
  Week 9  

  

Voorwoord en mededelingen 
Het speelweekend kende uiteenlopende uitslagen op elke klassen. 
Met als hoogtepunt de winst voor het Heren 1, de Dames en <13 team. 
Het spelen in eigen bad kan zo zijn voordelen opleveren! 
 
Deze zaterdag speelde één speler zijn debuut binnen het Heren 1 team. 
Abdo Sharaf heeft zich sinds kort aangesloten bij WZ&PC Purmerend. 
Zijn afkomst is Egyptisch en is hierbij ook de eerste Engels sprekende teamgenoot. 
Vroeger speelde hij bij het nationale jeugdteam van Egypte en dat komt zeker ten goede. 
Zijn eerste goal voor WZ&PC laat nog wel op zich wachten, volgende keer beter! 
 
Ook vanuit WZ&PC Purmerend hebben jeugdspelers in het verleden meegedaan in het 
Noord-Hollands team, en in sommige gevallen Jong Oranje. Destijds waren het de 
provinciën die het tegen elkaar opnamen in een landelijk toernooi om de beker.  
Tegenwoordig kan iedere enthousiasteling deelnemen aan de Regionale Trainingen via de 
Waterpoloschool. En zelfs tot op de dag van vandaag zijn er spelers van WZ&PC 
Purmerend die het hoogste niveau behalen!  
 
Aankomend weekend wederom weer een vol thuis programma! 
Graag aandacht van de juryleden, als je bent ingedeeld zorg er dan voor dat je op tijd 
aanwezig bent, mocht je onverhoopt niet kunnen probeer dan een invaller te regelen maar 
geef het in ieder geval door. 
 
Als het uitkomt blijf wat langer om ook de andere teams aan te moedigen. 
Iedereen veel succes met de wedstrijden! 
 

Agenda 
- Zondag 9 december: Vriendjes en vriendinnetjes toernooi voor de jeugdteams <11                           

en <13,    aanmelden voor 29 november. 
    

- Spelregelworkshop door Annemieke voor de B + dames, deze wordt 
doorgeschoven naar een later moment (wordt niet vergeten). 
 

- Zaterdag 11 en zondag 12 mei 2019: Jeugdkamp, voor de E, D en C spelers. Het 
duurt nog even maar zo kun je er alvast rekening mee houden. Meer informatie 
komt ook pas in een veel later stadium. 
 

- 20-11, 28-11 en 12-12-`18: W-official cursus in Haarlem, voor alle 16+ ers die deze 
cursus nog niet hebben gedaan. Meld je aan via waterpolo@wzpc.nl.  

Tip van de week 
Vergeet niet je handdoek mee te nemen naar de training! 
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Uitslagen van het afgelopen weekend 
 
EG1<11: AquaWaarD  - WZ&PC   8 - 3            
DG1<13: WZ&PC  - KZC 2   3 - 0  
CG1<15: MSV-Zeemacht - WZ&PC                  11 - 2   
BJ1<17: MSV-Zeemacht - WZ&PC  19 - 2            
Dames 1: WZ&PC  - Oceanus 2   4 - 1           
Heren 2: WZ&PC  - Oceanus 4   5 - 7          
Heren 1: WZ&PC  - De Waterwolf   8 - 7 

 

Wedstrijdverslagen van het afgelopen weekend 
 
Datum : 10 november 2018 

Spelers: Wout, Kyan, Maura, Luca, Divera, Tessy, Anna, Anouk, Sebas, Jasmijn, Alex, 
Thijs. An-Hy en Erwin zijn ziek.  
Coaches: Sander en Raymond 
 
"Ooo, we moeten tegen de een na onderste, dat redden we!" 
 
1e partje. De wedstrijd begint. Anna zwemt met bal van linksvoor via een omweg naar 
rechtsvoor. Oei Anna, laat de bal het werk doen! Dit kost heel veel energie en je bent moe 
tegen de tijd dat je richting doel kunt gooien. Ze gooit in de handen van de keeper. KZC 
verdedigt goed, dit hadden we niet verwacht... Onze spelers doen veel moeite om vrij te 
liggen, maar daarvoor moet veel gezwommen worden! Het spel speelt zich gelukkig wel af 
op de helft van KZC. Maar dan breekt KZC door richting ons doel. Divera zwemt erachter 
aan en zorgt dat er niet gegooid kan worden. Heel goed gedaan! Sebas maakt even later 
het 1e doelpunt! Wisseling van team. De kansen komen. He jammer, Thijs gooit over het 
doel en Tessy gooit in de handen van de keeper. 
 
2e partje. Er zijn kansen om te scoren. Wat jammer, er wordt meerdere malen richting doel 
gegooid, maar niet erin.  Neem de tijd om te gooien. Lukt dit niet, gooi dan over naar een 
speler van je team! Anouk breekt uit, zwemt richting doel, gooit.. net niet over de lijn. 
Anouk gaat voor een herhaling. Wat kan zij snel zwemmen! Ze breekt los van haar man. 
Zwemt heel snel richting doel en maakt ons 2e punt! Prachtig!  
 
3e partje. Luca ziet een kans, zwemt snel naar het doel en scoort! Het lijkt zo simpel, maar 
dat is het echt niet!  Er wordt flink geworsteld in het water. Zo zien we Maura goed 
verdedigen en Kyan komt fantastisch de bal ophalen. Oei, Jasmijn gooit over het doel, 
jammer! Maar! let ook goed op je man! Verdedigen betekent tussen je man en je eigen 
doel liggen! Wout heeft een aantal reddingen.  
 
4e partje. Beide teams verdedigen flink. We staan 3-0 voor en dat willen we minimaal zo 
houden. We zien de kinderen zich volledig inzetten. Alex heeft weer een flinke dame als 
man. Negeer haar, Alex! We zien iets wat op paniek lijkt. KZC weet 3 keer door onze 
verdediging heen te breken. O, hellup! Gelukkig houdt onze Wout de bal buiten ons doel. 
O,o,o! We zien opeens een extra speler van KZC in het water springen.  Dit mag niet!  De 
scheids geeft helaas geen 5 meter bal. Anders hadden we het 4e punt ook gehad. 
 
Hetty 
 



 
 

Iedere speler of ouders van spelers die het leuk vinden kunnen een verslag schrijven. 
Stuur dit voor zondagavond 22.00 uur naar joepliesjansen@hetnet.nl 

 

Programma voor het aanstaande weekend 17-11-2018 
 

Gemengd-
E <11 

WZ&PC Purmerend 
EG1 

- De Dolfijn EG1 PURMEREND Spurd-
Leeghwaterbad 

17:15 marja, caroline 

Gemengd-
D <13 

WZ&PC Purmerend 
DG1 

- De Reuring DG1 PURMEREND Spurd-
Leeghwaterbad 

17:55 marja, caroline 

Gemengd-
C <15 

WZ&PC Purmerend 
CG1 

- De Dolfijn CG1 PURMEREND Spurd-
Leeghwaterbad 

18:40 sophie, 
caroline, lisette 

Jongens-
B <17 

WZ&PC Purmerend 
BJ1 

- DAW BJ1 PURMEREND Spurd-
Leeghwaterbad 

19:25 merel, remco, 
richard 
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Dames WZ&PC Purmerend 
Da1 

- De Reuring Da2 PURMEREND Spurd-
Leeghwaterbad 

20:10 arianne, remco, 
richard 

          Baddienst: Dames 
 

Heren 2 KZC H3 - WZ&PC Purmerend 
H2 

BEVERWIJK Sportfondsenbad 
Beverwijk 

18:35   

Heren 1 KZC H1 - WZ&PC Purmerend 
H1 

BEVERWIJK Sportfondsenbad 
Beverwijk 

20:50   

 
Kijk even goed of je jurytafel moet draaien en zorg zelf voor vervanging als het niet gelegen komt. 


