
Jaarverslag 2015 Waterpolo ZV De Vennen 

 

Competitie (senioren) 

Seizoen 2014-2015 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 1

e
 van de 12 

teams en promoveren als kampioen naar de 3
e
 klasse Bond. Heren 2 kwam uit in de reserve 1

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 4

e
 van de 11 teams. 

Dames 1 kwam uit in de 1
e
 klasse district en bestond uit 10 dames. Ze zijn geëindigd als 2

e
 

van de 12 teams; deze plaats gaf recht op promotie naar de 2
e
 klasse Bond. Dames 2 kwam uit 

in de 3
e
 klasse district en bestond uit 13 dames. Ze zijn geëindigd als 9

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 2015-2016 is begonnen met zes teams. Drie heren- en drie damesteams. Heren 1 

komt uit in de 3
e
 klasse Bond en bestaat uit 11 spelers. Heren 2 komt uit in de reserve 1

e
 

klasse district en bestaat uit 13 spelers. Heren 3 komt uit in de 3
e
 klasse district en bestaat uit 

13 spelers. Dames 1 komt uit in de 2
e
 klasse bond en bestaat uit 11 dames. Dames 2 komt uit 

in de 3
e
 klasse district en bestaat uit 8 dames. Dames 3 komt uit in de 3

e
 klasse district en 

bestaat uit 11 dames. 

 

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

Dames 1. De trainingen voor Dames 2 en 3 worden verzorgd door Peter de Vet/ Remco 

Jonkers; Remco Jonkers is tevens coach van Dames 2 en Peter de Vet is tevens coach van 

Dames 3. De trainingen voor de heren worden verzorgd door Michel Vogel, die dit seizoen 

aangesteld is als opvolger van Jeroen Opsteegh. 

 

Competitie (junioren) 
Voor het seizoen 2014-2015 werden 3 jeugdwaterpoloteams door De Vennen ingeschreven: 

-Adspiranten onder de 13 

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

-Meiden onder 17 

 

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

 

Het jongens combiteam onder de 17 (samen met SBC 2000) werd 3
e
 van de 7 teams.  

 

Het meidenteam onder de 17 werd ook 3
e
 van de 10 teams. 

 

Ook trainden 5 jeugdleden bij de WOC-Zuid in Eindhoven en 8 leden bij de Waterpoloschool 

Roosendaal (satelliet van de WOC-Zuid). 

 

Sacha Kimenai en Ilse Mulder maakten deel uit van het selectie C-team van de WOC-Zuid en 

zijn met dit team kampioen van Nederland geworden. Dit was voor het eerst in de WOC-

geschiedenis. 

 

Voor het seizoen 2015-2016 zijn 4 jeugdwaterpoloteams door De Vennen ingeschreven: 

-Adspiranten onder de 13 (samen met De Warande) 



-Jongens onder de 15 (samen met De Warande) 

-Jongens onder de 17 (samen met De Warande) 

-Meisjes onder de 17 (samen met De Warande) 

 

Daarnaast staan er 6 jeugdtrainers aan het zwembad. Fleur Wolf is tevens trainer en coach bij 

de WOC-Zuid in Eindhoven. 

 

Ook trainen 3 jeugdleden bij de WOC-Zuid in Eindhoven.  

 

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

Hamelink, Ralph Zwart, Hans Vereggen (oproepbaar) en Jos de Bie (oproepbaar). Rob Haast 

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 2015 een nieuwe W-official-cursus plaatsgevonden. Er zijn 8 Vennenleden 

geslaagd en 4 Vennenleden gezakt. 

 

Tweede editie van het scholentoernooi van ZV De Vennen op 10 januari 2015 

Op zaterdag 10 januari 2015 werd voor de tweede keer het ZV De Vennen Scholentoernooi 

georganiseerd. Kinderen van basisscholen uit Dongen en omgeving konden zich opgeven om 

de strijd tegen elkaar aan te gaan op het gebied van zwemmen en waterpolo. De groepen 5 en 

6 streden tegen elkaar en kinderen uit groep 7 en 8 ook. JJ Anspach en De Achterberg waren 

beide vertegenwoordigd met twee teams. Daarnaast waren er ook kinderen van OBS 

Koolhoven, De Boemerang, St. Agnes en De Hoef, sommige teams waren samengesteld 

vanuit meerdere scholen. 

Na een openingswoordje van voorzitter Bert Evers werd het startsein gegeven waarna ieder 

team twee potjes waterpolo speelde. Tijdens de pauze werd iedereen voorzien van een 

snoepje, bekertje ranja en wat fruit van de sponsors. Na de pauze startte het zwemgedeelte 

waarbij iedereen 3 baantjes moest zwemmen. Eerst vrije slag, toen schoolslag en daarna nog 

een estaffete met de bal. Uiteindelijk was er ook nog een leuke mattenrace waarbij het gehele 

team tegelijk het water in mocht om zo snel mogelijk met de mat naar de overkant en weer 

terug te komen. Het was een spannende strijd die werd bekeken door een hoop enthousiaste 

ouders, opa’s en oma’s en nog meer publiek. Tot slot was er nog een loterij met leuke prijzen 

en natuurlijk de prijsuitreiking. 

Bij de groepen 5-6 was het Turboteam van de Achterberg het sterkst en Team Reeshof+ met 

kinderen van OBS Koolhoven, De Boemerang en St. Agnes is de winnaar geworden van 

groep 7-8. Hierbij willen wij ook graag alle vrijwilligers bedanken die voor en tijdens het 

toernooi hebben meegeholpen en natuurlijk de sponsoren: Zwembad de Vennen, Kok 

Assurantiën, Pukkemuk, Cigo, DA Ingrid, Paul De Groenteman, Efteling, Stichting Voor 

elk wat wils Tilburg, KnipmeKnap en Kruidvat Dongen. 



 

 

5e editie Ooperon Paastoernooi Junioren 

Ruim 300 fanatieke sporters, rustig observerende of fanatiek aanwijzingen gevende 
begeleiders en een grote hoeveelheid relaxt achterover leunende of gepassioneerd 
meelevende supporters waren enkele ingrediënten voor het wederom tot een succes 
maken van de 5e editie van het Ooperon Paaswaterpolotoernooi van ZV De Vennen. 
Naast al het gesport in het als vanouds weer warme zwembad werd er ook volop gebruik 
gemaakt van de mogelijkheid tot het volgen van een spinninglesje, van het recreatiebad 
en zelfs van het fraaie wandelgebied rond het zwembad. 

 

Op zaterdagmiddag en-avond waren 10 teams te gast uit de leeftijdsgroep onder de 13 
jaar. Naast 8 clubteams, uit het gebied tussen Uden en Roosendaal en tussen Dordrecht 
en Veldhoven, waren er ook 2 teams aanwezig van het Regionale Waterpolo 
Opleidingscentrum uit Eindhoven, teams die normaal gesproken enkel met elkaar trainen 
maar nooit met elkaar wedstrijden spelen. In het ‘geweld’ van de op elkaar ingespeelde 
clubteams hielden zij zich echter bijzonder goed staande. Het oudste team eindigde 
achter het ongenaakbare Njord op een 2e plaats in poule A, de jongste jeugd (uit de 
onder 11 categorie) slaagde er met 2 overwinningen in de 3e plek in poule B te bereiken. 
Als poulewinnaars kwamen het Veldhovense Njord en MNC Dordrecht uit de bus met de 
volle winst uit 4 wedstrijden, waarna in de finale Njord aantoonde niet voor niets in de 
competitie zonder puntverlies aan kop te gaan met na 19 wedstrijden een doelsaldo van 
+419. Het is dat de keeper van MNC zich met een aantal reddingen nog wist te 
onderscheiden, anders was ook deze finale ruimer geëindigd dan de 5-0 die nu op het 
bord kwam. Het team van De Vennen eindigde op een 4e plek in poule B. 



 

Zondag werd het bad bevolkt door liefst 18 teams uit de leeftijdsgroepen onder 15 en 
onder 17 jaar, met als uitzondering het op zaterdag al succesvolle jongensteam van 
Njord. Met het oog op deelname aan het NK in hun leeftijdscategorie wilde dat team 
graag wat wedstrijden tegen fysiek zwaardere tegenstanders spelen en daarvoor leende 
het toernooi zich mooi. In de categorie onder 15 wist het één wedstrijd te winnen maar 
eindigde het toch als 6e en laatste. In deze categorie, waarin ZV De Vennen zelf geen 
ploeg had, was het Tilburgse TRB/RES oppermachtig en was de 2e plaats weggelegd 
voor Hieronymus uit Roosendaal dat het Deurnese DZT’62 net achter zich wist te laten. 

Achteraf bezien de spannendste poule was die van de meisjesteams met speelsters uit 
zowel de onder 15 als onder 17 categorie. MNC Dordrecht kwam zelfs met een mix van 
onder 13, 15 en 17 speelsters om de trainer/coach de gelegenheid te geven te bezien 
wat hij richting de toekomst voor vlees in de kuip had. Dat bleek op zich behoorlijk wat te 
zijn want met 2 fraaie overwinningen nestelde dit team zich op de derde plek. De strijd 
om de 1e en 2e plek werd beslecht in het duel tussen de meiden van VZV Njord en ZV De 
Vennen. In dit spannende duel trok Njord uiteindelijk met 2-1 aan het langste eind 
waardoor ook in deze categorie de bidonhouder als eerste prijs mee naar Veldhoven 
werd genomen. 

 

In de categorie jongens onder 17 jaar werd een aantal pittige wedstrijden gespeeld en 
werd zo af en toe ook waterpolo van behoorlijk hoog niveau getoond. De jongens van De 
Vennen kwamen in dat ‘geweld’ verrassend goed voor de dag en wisten zich te plaatsen 
voor de finalepoule. Daarin werd de grote kwelgeest uit de competitie, TRB/RES, 
verrassend verslagen waarna in het uiteindelijke duel om de eerste en tweede plaats het 



jongens B-team van WOC Zuid dat deze dag ongeslagen bleef met 3-7 het sterkst bleek. 
Achter De Vennen wist TRB/RES de 3e prijs weg te kapen voor de neus van De Krabben 
uit Bergen op Zoom. 

 

De Paastoernooicommissie kreeg gedurende de dag en na afloop de nodige positieve 
opmerkingen en heeft er dus alle vertrouwen in dat over een half jaar, hopelijk weer met 
dezelfde hoofdsponsor van het eerste uur, weer gedacht kan gaan worden aan de 6e 
editie van dit geslaagde evenement. 

 

9e editie Pinkstertoernooi Senioren 

 
De 9e editie van het pinksterwaterpolotoernooi was weer een geslaagde editie. Een 
gezellig weekend met teams uit de regio die speelden in een heren en een dames poule. 
Bij de heren speelden de ploegen: Dio, DBD, SBC2000 en De Vennen 1&2 en bij de 
dames: De Zeeuwse Kust, DZT, De Warande, De Gouwe en ook Vennen 1&2. Zowel 
heren 1 als dames 1 van de Vennen zijn er met de winst in de poule en de bijbehorende 
waterpolobal als prijs van doorgegaan. Zaterdagavond was er natuurlijk nog een gezellig 
feestje in de kantine en op zondagochtend een katerontbijt. 


