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Polocommissie 

Samenstelling PC 

De samenstelling van de polocommissie als volgt: Michel Hoeksema, René Ouwerkerk, Corne Toes, 

Robert Bakker, Geelco Koetsier en Ineke Borst.  

Voorzitter is Robert Bakker en Secretariaat Ineke Borst 

Jan Willem heeft halverwege dit seizoen zijn functie overgedragen aan Corne Toes. 

 

Trainers en coaches 

Voor de jeugd hebben wij 2 trainers/coaches Christy Herfkens en Hugo Jansen. Hugo heeft 

halverwege dit jaar aangegeven dat dit zijn laatste seizoen was als trainer. Egbert van Essen heeft deze 

rol overgenomen.  

Voor de dames is Eddy Meiling de trainer. 

Voor de heren is Eelco Bakker de trainer. Heeft aangegeven als de H1 in deze klasse blijft hij naar een 
andere oplossing wil zoeken voor het trainerschap 

 

Wij willen alles trainers/coaches ook dit jaar weer bedanken voor hun inzet en tijd.  
 

Resultaten 

Heren2 is wederom kampioen geworden in hun klasse 

 

Seizoen 2017-2018 Klasse  Eindstand 

H1   Regio Oost H1A 8ste plaats (12 deelnemende teams) 

H2   Regio Oost H3A 1ste plaats  (10 deelnemende teams) 

H3 Regio Oost H4B 4de plaats (10 deelnemende teams) 

Dames   Regio Oost D2B 8ste plaats (12 deelnemende teams) 

Asp.   O15 Regio Oost CG1 10de plaats (11 deelnemende teams) 

 

 

Officials 

We zijn begonnen met 3 scheidsrechters die voor Triton Putten fluiten. Albert van Beek, Goos Renden 

en Michel Hoeksema. Omdat we tot halverwege het seizoen niet zeker waren of alle teams weer 

konden meedoen aan de competitie van komend jaar zijn Stefan Boers en Hugo Jansen naar voren 

gestapt om de scheidsrechtercursus te gaan volgen. Door deze ontwikkeling hebben we de 

mogelijkheid om volgend jaar 10 teams in te schrijven voor de competitie. 

Alle heren scheidsrechters hartelijk dank voor jullie inzet, want zonder jullie konden wij niet poloën. 

De W-officials waren dit jaar wat prima bezet. Door een extra team dit jaar in de competitie heeft 

iedereen iets meer moeten zitten. Een ieder moet wel zorg dragen voor het feit dat ze ook aanwezig 

zijn als ze op de lijst staan. Dit was helaas niet altijd het geval.  

 

Boetes 

Dit jaar was ten opzichte van vorig jaar een slecht jaar voor Triton we hebben 7 tuchtzaken gehad 

waar 6 schorsingen uit zijn gekomen. Hopelijk kunnen we volgend jaar weer zorgen dat dit aantal 0 is 

 

Seizoen 2018-2019 

Voor volgend seizoen zullen we wederom 3 heren teams en 1 dames team inschrijven. In tegenstelling 

tot voorgaande jaren zullen we dit jaar een onder de 13 team inschrijven ipv een onder de 15 team. 

Hiermee kunnen we de nieuwe jeugd aanwas een goede opstap geven. 

 


