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Waterpolocommissie ZV De Vennen 

 
Competitie (senioren) 
Seizoen 2012-2013 is begonnen met vijf teams. Drie heren- en twee damesteams. Heren 1 kwam uit 
in de 1e klasse district en bestond uit 10 man. Ze zijn geëindigd als 3e van de 12 teams. Heren 2 kwam 
uit in de 2e klasse district en bestond uit 10 man. Ze zijn geëindigd als 8e van de 10 teams. Heren 3 
kwam uit in de 4e klasse district en bestond uit 14 man. Ze zijn geëindigd als 2e van de 8 teams en zijn 
daarmee gepromoveerd naar de 3e klasse district. Dames 1 kwam uit in de 1e klasse district en 
bestond uit 11 dames. Ze zijn geëindigd als 9e van de 12 teams. Dames 2 kwam uit in de 4e klasse 
district en bestond uit 16 dames. Ze zijn geëindigd als 4e van de 10 teams. 
 
De trainingen voor de dames werden verzorgd door Arie Schouten, op vrijdag geassisteerd door 
Remco Jonkers en de trainingen voor de heren werden verzorgd door Jeroen Opsteegh. 
 
Seizoen 2013-2014 is begonnen met vijf teams. Drie heren- en twee damesteams. Heren 1 komt uit 
in de 1e klasse district en bestaat uit 11 spelers. Heren 2 komt uit in de 2e klasse district en bestaat uit 
12 spelers. Heren 3 komt uit in de 3e klasse district en bestaat uit 13 spelers. Dames 1 komt uit in de 
1e klasse district en bestaat uit 9 spelers. Dames 2 komt uit in de 4e klasse district en bestaat uit 16 
spelers. 
 
De trainingen voor de dames worden verzorgd door Arie Schouten, op vrijdag geassisteerd door 
Remco Jonkers en de trainingen voor de heren worden verzorgd door Jeroen Opsteegh. 
 
Competitie (junioren) 
Voor het seizoen 2012-2013 werden 4 jeugdwaterpoloteams door De Vennen ingeschreven: 
-Pupillen onder 11 (debutanten) 
-Pupillen onder de 13 
-Jongens onder de 15 in combinatie met SBC 2000 (Breda) 
-Jongens onder de 17 
 
Voor het team onder de 11 werd het een zwaar jaar. Het eindigde als laatste in de competitie. Er 
werden nog wel een wedstrijd gewonnen en gelijk gespeeld, maar in de andere wedstrijden bleek de 
tegenstander toch echt een maatje te groot. 
 
Het gemengde team onder de 13 deed het wel erg goed. Het werd 4e van de 10 teams. 
 
Het jongens combiteam onder de 15 (samen met SBC 2000) werd 5e van de 7 teams. Positief was, dat 
het wel goed klikte tussen de spelers van De Vennen en SBC 2000 onderling. We verwachten dan ook 
veel van het team v.w.b. het tweede jaar onder de 15. 
 
Het team onder de 17 speelde voor het tweede jaar in deze categorie en deed het ook erg goed: het 
werd 2e van de 8 teams. 
 
Ook trainden 8 jeugdleden bij het WOC-Zuid in Eindhoven en 2 leden bij de Waterpoloschool 
Roosendaal (satelliet van het WOC-Zuid). 
 
Voor het seizoen 2013-2014 zijn 4 jeugdwaterpoloteams door De Vennen ingeschreven: 
-Pupillen onder de 11  



-Pupillen onder de 13 
-Jongens onder de 15 wederom in combinatie met SBC 2000 (Breda) 
-Meisjes onder de 15 
 
Daarnaast staan er maar liefst 6 jeugdtrainers aan het zwembad. Twee hiervan volgen de 
trainersopleiding Waterpolo 2. Eén trainster is tevens assistent trainer bij het WOC-Zuid in 
Eindhoven. 
 
Ook trainen 7 jeugdleden bij het WOC-Zuid in Eindhoven en maar liefst 12 leden bij de 
Waterpoloschool Roosendaal (satelliet van het WOC-Zuid). Daarmee heeft De Vennen na PSV de 
meeste deelnemers bij het WOC-Zuid. 
 
Scheidsrechters 
De Vennen heeft momenteel 5 scheidsrechters, hetgeen voldoende is voor het aantal teams. 2 
hiervan zullen echter aan het eind van het seizoen stoppen, waardoor we nieuwe scheidrechters 
zullen moeten gaan werven of leden bereid vinden om de scheidsrechtercursus te gaan volgen. Een 
scheidsrechter die gaat verhuizen naar Rijen, heeft al aangegeven dat hij voor De Vennen wil gaan 
fluiten. Dit verzacht het leed een beetje. 
 
W-officials 
De Vennen heeft actieve waterpoloërs en niet actieve waterpoloërs die kunnen W-en tijdens de 
thuiswedstrijden. Het aantal niet actieve W-ers neemt wel af. Veelal zijn dit W-ers die voorheen 
actief lid waren en dan nog een aantal jaar willen W-en. Afgelopen seizoen, heeft er een cursus 
plaats gevonden in Tilburg. Resultaat, 1 persoon geslaagd. De gezakte personen hebben een 
herkansing gekregen voor het volgen van de cursus op 2 plaatsen elders in Brabant. Hier was geen 
animo voor. Gevolg is dat die personen een boete hebben ontvangen van € 40,00 in het kader van 
het W-protocol.  
 
3e editie Ooperon Paastoernooi Junioren 
Na het succes van de eerste twee edities en de groeiende belangstelling voor deelname was dit keer, 
mogelijk gemaakt door de bereidwilligheid van het zwembad, gekozen voor een toernooi verspreid 
over twee dagen. Op zaterdagmiddag 30 maart 2013 konden we 6 E-teams alle ruimte geven voor 
wedstrijdjes en spelvormen, op zondag 31 maart ontvingen we nog eens 6 D-teams, 8 C-ploegen en 8 
B-teams.  
 
In anderhalve dag werden er liefst 64 wedstrijden gespeeld en vooral de zondag was voor alle 
vrijwilligers een lange dag maar nadat de laatste ploegen vertrokken waren kon wederom met een 
tevreden gevoel teruggekeken worden. Iedereen was het er ook wel over eens dat we op deze wijze 
echt wel aan onze ‘max’ zaten, we hebben immers maar één bad en ‘maar’ anderhalve dag maar 
goed, dat zien we dan in 2014 wel weer. 
 
Door de ondersteuning van onze hoofdsponsor Ooperon en diverse andere sponsoren die financieel 
of in natura hun medewerking verleenden konden we in elke categorie wat extra prijsjes uitdelen, 
konden fruit en drankjes uitgedeeld worden en ontbrak het ook de scheidsrechters aan niets.  
 
Op sportief vlak was het een wat eentonig verhaal, in alle categorieën ging een ploeg van het 
Veldhovense Njord met de eerste prijs aan de haal. Geheel zonder slag of stoot ging dat echter niet 
en dat bedoelen we dan uiteraard in sportief opzicht, want een sportief toernooi was het ook dit jaar 
weer. 
 
In de E-categorie werd het beslissende duel tussen Hieronymus en Njord na een spannende pot met 
3-4 gewonnen door Njord en hetzelfde gold in de B-categorie waarin Njord het combiteam van De 



Vennen/PSV in de finale te sterk af was. In de D en C-categorie was het verschil iets groter zodat de 
club uit Veldhoven terug kon kijken op een bijzonder succesvol verlopen Paastoernooi. 
 
De ploegen van De Vennen presteerden wisselend. Voor de E-tjes was het echt een toernooi om te 
leren, zij sloten het toernooi af met een 6e plaats maar lieten bij de diverse spelen zien dat het met 
de basistechnieken wel goed zat. In de D-categorie eindigde De Vennen op een mooie 4e (van de 6) 
plaats en ook het C-team behaalde een mooie middenmootklassering (5e van de 8). Het B-team zag 
zich op de tweede plaats omringd door de jongens (1e) en meisjesteams (3e) van Njord. 
 
7e editie Pinkstertoernooi Senioren 
Na een goede voorbereiding van de pinkstertoernooicommissie van ZV De Vennen, veel 
waterpoloteams die zich hiervoor ingeschreven hadden en een hele tribune vol met publiek, kunnen 
wij wel stellen dat het waterpolo toernooi een daverend succes is geweest. Op zaterdag zat het weer 
nog even tegen maar met een aantal leuke en spannende wedstrijden en ’s avonds een goed feest 
kon de regen de pret niet drukken. Het feest ging dan ook tot in de late uurtjes door en ’s morgens in 
de vroege uurtjes stond er een heerlijk katerontbijt voor de deelnemers klaar zodat er weer volop 
gewaterpoloed kon worden en, voor degene die geen wedstrijd hoefden te spelen, lekker in het 
zonnetje bij geslapen kon worden die zondag. Om 16.15 uur werd de laatste wedstrijd gespeeld 
waarna de bij de Heren 1 SBC 2000, bij de dames 1 NJORD en bij de heren 2 SBC 2000 zich winnaar 
van het toernooi mochten noemen. Wij mogen als toernooicommissie van een zeer geslaagd 
toernooi spreken en willen onze sponsoren bedanken. Wij hopen dat er volgend jaar wederom een 
8e editie van het waterpolo toernooi mag worden gehouden. 

1e editie Mixtoernooi alle eigen leden 
Als start van het nieuwe seizoen heeft de WPC voor eerst dit jaar op zaterdag 10 augustus 2013 een 
mix-toernooi voor alle eigen leden georganiseerd. Senioren en jeugdleden werden gemixt verdeeld 
over 7 teams, die de namen van vissen kregen. In een gezellige en sportieve sfeer werden de 
wedstrijden gespeeld. winnaar waren ‘De Makrelen’ die de wisselbeker mee naar huis kregen. Na 
afloop werd er nog wat na geborreld in de kantine. De reacties na afloop waren zeer positief, zodat 
de WPC besloten heeft in 2014 een 2e editie te organiseren.  


