
Jaarverslag 2014 Waterpolo ZV De Vennen 

 

Competitie (senioren) 

Seizoen 2013-2014 is begonnen met vijf teams. Drie heren- en twee damesteams. Heren 1 

kwam uit in de 1
e
 klasse district en bestond uit 11 man. Ze zijn geëindigd als 3

e
 van de 12 

teams. Heren 2 kwam uit in de 2
e
 klasse district en bestond uit 12 man. Ze zijn geëindigd als 

5
e
 van de 11 teams. Heren 3 kwam uit in de 3

e
 klasse district en bestond uit 13 man. Ze zijn 

geëindigd als 10
e
 van de 11 teams. Dames 1 kwam uit in de 1

e
 klasse district en bestond uit 9 

dames. Ze zijn geëindigd als 4
e
 van de 12 teams. Dames 2 kwam uit in de 4

e
 klasse district en 

bestond uit 15 dames. Ze zijn geëindigd als 3
e
 van de 12 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 

geassisteerd door Peter de Vet. 

 

Seizoen 2014-2015 is begonnen met vijf teams. Drie heren- en twee damesteams. Heren 1 

komt uit in de 1
e
 klasse district en bestaat uit 10 spelers. Heren 2 komt uit in de reserve 1

e
 

klasse district en bestaat uit 12 spelers. Heren 3 komt uit in de 3
e
 klasse district en bestaat uit 

13 spelers. Dames 1 komt uit in de 1
e
 klasse district en bestaat uit 9 spelers. Dames 2 komt uit 

in de 3
e
 klasse district en bestaat uit 15 spelers. 

 

De trainingen voor Dames 1 worden verzorgd door Arie Schouten: Arie is tevens coach van 

Dames 1. De trainingen voor Dames 2 worden verzorgd door Remco Jonkers; Remco Jonkers 

is tevens coach van Dames 2. De trainingen voor de heren worden verzorgd door Jeroen 

Opsteegh. 

 

Competitie (junioren) 
Voor het seizoen 2013-2014 werden 4 jeugdwaterpoloteams door De Vennen ingeschreven: 

-Pupillen onder 11 

-Pupillen onder de 13 

-Jongens onder de 15 in combinatie met SBC 2000 (Breda) 

-Meiden onder 15 

 

Het gemengde team onder 11 werd 6
e
 van de 6 teams. 

 

Het gemengde team onder de 13  werd 6
e
 van de 7 teams. 

 

Het jongens combiteam onder de 15 (samen met SBC 2000) werd 2
e
 van de 7 teams. Positief 

was, dat het goed bleef klikken tussen de spelers van De Vennen en SBC 2000 onderling. Dit 

heeft mede geleid tot die mooie 2
e
 plaats. 

 

Het meidenteam onder de 15 speelde voor het eerste jaar in deze categorie en deed het ook erg 

goed: het werd 3
e
 van de 7 teams. 

 

Ook trainden 8 jeugdleden bij de WOC-Zuid in Eindhoven en 8 leden bij de Waterpoloschool 

Roosendaal (satelliet van de WOC-Zuid). 

 

Voor het seizoen 2014-2015 zijn 3 jeugdwaterpoloteams door De Vennen ingeschreven: 

-Pupillen onder de 13 

-Jongens onder de 17 wederom in combinatie met SBC 2000 (Breda) 



-Meisjes onder de 17 

 

Daarnaast staan er 6 jeugdtrainers aan het zwembad. Twee hiervan zijn dit jaar geslaagd voor 

de trainersopleiding Waterpolo 2. Een trainer is tevens trainer bij de WOC-Zuid in 

Eindhoven. 

 

Ook trainen 4 jeugdleden bij de WOC-Zuid in Eindhoven en maar liefst 10 leden bij de 

Waterpoloschool Roosendaal (satelliet van de WOC-Zuid).  

 

Scheidsrechters 
De Vennen heeft momenteel 6 scheidsrechters: Rob Haast, Merel v/d Heijkant, Judith van 

Heteren, Arjan Hamelink, Ralph Zwart en Hans Vereggen (oproepbaar). Jos de Bie is gestopt 

als scheidrechter. In principe is dit voldoende voor het aantal teams, mits deze scheidsrechters 

ook voldoende wedstrijden fluiten.  

 

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. 

 

Er heeft in 2014 geen nieuwe W-official-cursus plaatsgevonden. Dit had er mee te maken dat 

het elektronisch wedstrijdformulier ingevoerd is. De KNZB heeft aangegeven dat men 

hiervoor een format aan het ontwikkelen was, dat begin 2015 klaar zou zijn. ZV de Vennen 

heeft nu in de planning een W-officialcursus te organiseren in september 2015. 

 

 

Eerste editie van het scholentoernooi van ZV De Vennen op 11 januari 2014 

Maar liefst 130 kinderen van basisscholen uit Dongen en omgeving hadden zich aangemeld 

voor een spannende scholenstrijd. En dat was het zeker!  

Na de opening door voorzitter Bert Evers begon het toernooi met de jongere kinderen uit de 

groepen 5 en 6. In 7 teams werd er gestreden om de grote wisseltrofee door de scholen OBS 

Koolhoven, Heilig Hart, OBS Den Bussel, St. Agnes, Achterberg (met maar liefst 2 teams) en 

een combinatie team van JJ Anspach en De Boemerang. Ieder team speelde 3 

waterpolowedstrijdjes daarna een zwemwedstrijd en aan het einde een spetterende mattenrace. 

Het was een gelijk opgaande strijd, alle kinderen waren super fanatiek en er werd flink 

aangemoedigd. Mooie spandoeken waren gemaakt en uiteindelijk waren het De Achterberg 

Tijgers die de prijs in ontvangst mochten nemen. Na een ereronde door het zwembad was het 

dan toch echt tijd om naar huis te gaan. 

Een kleine ombouwsessie van het zwembad en een hapje en drankje voor de vrijwilligers later 

begon het tweede deel van het scholentoernooi. Nu waren het de groepen 7 en 8 van scholen 

De Vaert, De Vlinderboom, Achterberg (weer met 2 teams), Biezenkring, St. Agnes en JJ 

Anspach die een leuke middag waterpret tegemoet gingen. Ook hier weer 3 

waterpolowedstrijdjes, een zwemwedstrijd en een mattenrace. Onze eigen teamleiders waren 

weer erg fanatiek en brachten de kinderen de fijne kneepjes van het vak bij! Weer ging het 

gelijk op en bleef het tot het allerlaatste moment erg spannend. Dit keer was het St. Agnes 1 

dat aan het langste eind trok. Onze eigen Tessa Kimenai gecoacht door haar vader en zus 

mocht met haar team de hoogste trede van het podium betreden. 



Na afloop kregen alle kinderen nog een mooi certificaat en een tasje met daarin wat lekkers en 

meer informatie over zwemmen en ZV De Vennen. De organisatie wil graag alle vrijwilligers 

en sponsoren Paul de Groenteman, ABR Activatie, AD&H Administratie & Adviesburo, 

KOK Assurantiën en Zwembad de Vennen bedanken voor deze geweldige middag. 

4e editie Ooperon Paastoernooi Junioren 

De in totaal 25 teams die deelnamen aan het 4
e
 Ooperon Paaspolotoernooi in 2014 hebben er 

met elkaar een gezellig en sportief toernooi van gemaakt. De organisatie kreeg weer de nodige 

complimenten en kijkt dan ook met een tevreden gevoel terug op de editie 2014 en met een 

optimistische blik vooruit naar de editie 2015. 

Op zaterdagmiddag hadden de jongste poloërs, de categorie onder 11 waarbij echter ook 8-

jarigen in het water lagen, het wedstrijdbad voor zich alleen. De 5 teams troffen elkaar 

allemaal één keer en tussendoor konden ze nog wat extra energie kwijt in 3 

vaardigheidsspelen. Enkele ploegen gebruikten het toernooi om hun nieuwste spelers en 

speelsters wat wedstrijdgevoel op te laten doen. Zo ook bij De Vennen dat Bo van Tilburg en 

Teun van Dongen de eerste ‘echte’ wedstrijdminuten zag maken. Het team van De Vennen 

presteerde goed deze middag, wist 3 van de 4 wedstrijden te winnen en hoefde uiteindelijk 

alleen het Tilburgse TRB/RES voor te laten gaan. Een mooie 2
e
 plek dus ! 

 

E-tjes van De Vennen met hun 2e prijs 

Zondagmorgen om 08.30u gingen de eerste twee van de in totaal 20 ploegen die deze dag in 

actie kwamen het water in. Verdeeld over 2 poules van 4 teams waren het de D-teams die 

toewerkten naar de finalewedstrijden om de 7
e
/8

e
 tot en met de 1

e
/2

e
 plek. De D-jeugd van De 

Vennen had het bijzonder lastig en kwam in de ‘finale’ om de 7
e
 en 8

e
 plek terecht waarin het 

de eer en de 7
e
 plek aan het Veldhovense Njord moest laten. De wedstrijd om de 3

e
 plek was 

een prooi voor SBC2000 dat TRB/RES met 5-1 klopte. 

De echte finale ging tussen twee teams van WOC-Zuid (het centrale waterpolo 

opleidingscentrum in Eindhoven). De E-tjes, getraind door Fleur Wolf, speelden voor het 

eerst samen een toernooi en verrasten alle oudere teams, behalve uiteindelijk de eerste jaars 

D-jongens van het WOC. In een spannende finale, waarin de niet aan een groot veld gewende 

E-tjes uiteindelijk fysiek net te kort kwamen, wist WOC-JD met 3-2 aan het langste eind te 
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trekken en de eerste prijs, een bidonhouder, in de wacht te slepen. De E-tjes waren echter wel 

zo blij met hun 2
e
 prijs, een polobal gevuld met lekkere chocoladerepen. 

  

 

WOC-teams blij met de prijzen 

De 12 C-teams die rond het middaguur aan hun toernooi begonnen werkten eerst een 

programma af in 3 poules van 4 ploegen waarna nieuwe poules werden gevormd met de 3 

nummers 1, de 3 nummers 2 etc. In totaal speelden alle ploegen hierdoor 5 wedstrijden. 

Tussendoor vermaakte men zich uitstekend in het recreatiebad en ook het buitenbad met het 

daarbij behorend terras vulde zich, mede door het toch nog mooie weer, aardig. Het jongens 

onder 15 team van De Vennen bereikte de finalepoule om de 1
e
 t/m 3

e
 plek, de meisjes onder 

15 deden het ook goed en speelden uiteindelijk om de plaatsen 4 t/m 6. In die strijd moesten 

ze alleen hun meerdere erkennen in het WOC-JD team zodat een mooie 5
e
 plek resteerde. De 

jongens gingen in de finalepoule 2 keer onderuit, eerst tegen Zeester-Meerval uit Uden en 

tenslotte ook tegen de Zuid-Nederlands kampioen in de juist afgesloten competitie, TRB/RES. 

Die ploeg werd ook toernooiwinnaar, De Vennen haalde een fraaie derde plek binnen. 

 

Jongens C van De Vennen/SBC2000, 3e 
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Na de prijsuitreiking was het afbouwen en opruimen geblazen waarna na een korte ‘evaluatie’ 

de organisatie ruim na 21.00u met een karrevracht aan complimenten en een goed gevoel 

huiswaarts kon keren. Op naar de lustrumeditie, het Ooperon Paaspolotoernooi 2015 ! 

 

8e editie Pinkstertoernooi Senioren 

 
In 2014 is door ZV de Vennen alweer de 8e editie van het alom bekende Pinksterwaterpolo-

toernooi georganiseerd. De toernooicommissie, bestaande uit Mark Lodewijks, Bart 

Poelmans, Richard van Gent, Koen Haast en Jeroen Ballemans had er weer voor gezorgd dat 

er op sportief vlak een uitdagend programma stond. Naast een voor de deelnemers sportief, 

maar vooral heel gezellig Pinksterweekend, plukte ook onze vereniging in zijn geheel de 

vruchten van dit toernooi. Dit jaar waren we enorm verheugd dat Taks van Gils First Stop 

Bandenservice haar naam wilde verbinden aan dit toernooi. Door werving van vele, met name 

lokale, sponsoren was het voor onze vereniging mogelijk om dit toernooi te organiseren met 

een positief financieel resultaat. 


