
Jaarverslag 2016 Waterpolo ZV De Vennen 

 
Competitie (senioren) 
Seizoen 2015-2016 is begonnen met zes teams. Drie heren- en drie damesteams. Heren 1 
kwam uit in de 3e klasse Bond en bestond uit 11 man. Ze zijn geëindigd als 5e van de 12 
teams. Heren 2 kwam uit in de reserve 1e klasse district en bestond uit 12 man. Ze zijn 
geëindigd als 10e van de 12 teams. Heren 3 kwam uit in de 3e klasse district en bestond uit 13 
man. Ze zijn geëindigd als 2e van de 8 teams. Dames 1 kwam uit in de 2e klasse Bond en 
bestond uit 11 dames. Ze zijn geëindigd als 2e van de 11 teams; deze plaats gaf recht op 
promotie naar de 1e klasse Bond. Dames 2 kwam uit in de 3e klasse district en bestond uit 9 
dames. Ze zijn geëindigd als 2e van de 11 teams. Dames 3 met 12 man als 8e van de 11 teams. 
 
De trainingen voor de dames werden verzorgd door Arie Schouten, geassisteerd door Remco 
Jonkers en de trainingen voor de heren werden verzorgd door Michel Vogel. 
 
Sacha Kimenai en Ilse Mulder speelden tevens eredivisie meiden B bij respectievelijk PSV 
(onder de vlag van WOC Zuid) en MNC Dordrecht als gastspeler. 
 
Zoals eerder vermeld is Dames 1 gepromoveerd naar de 1e klasse bond hetgeen een 
buitengewone prestatie is. Dit leverde indirect ook nog een andere prijs op namelijk 
‘Dongense sportploeg van jaar 2016.’ 
 
Seizoen 2016-2017 is begonnen met zes teams. Drie heren- en drie damesteams. Heren 1 
komt uit in de 3e klasse Bond en bestaat uit 11 spelers. Heren 2 komt uit in de reserve 1e 
klasse district en bestaat uit 13 spelers. Heren 3 komt uit in de 3e klasse district en bestaat uit 
12 spelers. Dames 1 komt uit in de 1e klasse bond en bestaat uit 11 dames. Dames 2 komt uit 
in de 3e klasse district en bestaat uit 10 dames. Dames 3 komt uit in de 3e klasse district en 
bestaat uit 15 dames. 
 
Sacha Kimenai en Tessa Kimenai, spelen tevens eredivisie meiden B bij PSV (onder de vlag 
van WOC Zuid). 
 
De trainingen voor Dames 1 worden verzorgd door Arie Schouten: Arie is tevens coach van 
Dames 1 (Erna Bouman is assistent coach). De trainingen voor Dames 2 en 3 worden 
verzorgd door  Remco Jonkers; Remco Jonkers is tevens coach van Dames 2  (Peter de Vet is 
assistent coach) en Ruud Kimenai is coach van Dames 3. De trainingen voor de heren worden 
verzorgd door verschillende heren senioren (Raoul van Ginneken, Steven Hofstee, Geert 
Huijben, Jeroen Ballemans en Remco Jonkers) bij gebrek aan een senioren herentrainer. 
 
Competitie (junioren) 
Voor het seizoen 2015-2016 waren 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) 
 
Het gemengde combiteam onder 13 werd 5e van de 8 teams. 
 
Het gemengde combiteam onder 15 werd 8e van de 9 teams. 
 



Het jongens combiteam onder de 17 werd 1e van de 7 teams en daarmee kampioen. Proficiat 
aan de jongens en aan de coaches Gert Schalk (ZV de Vennen) en Niels van Bijsterveld (De 
Warande). 
 
Het meiden combiteam onder de 17 werd 2e van de 9 teams. 
 
De keepster van het meidenteam onder 17 (Sacha Kimenai) trainde en speelde tevens bij Jong 
Oranje in Zeist. 
 
Voor het seizoen 2016-2017 is 1 jeugdwaterpoloteam door De Vennen ingeschreven: 
-Gemengd onder de 15. 
 
Tevens traint er een groep van ca. 10 minipolo-leden, die af en toe een minipolotoernooi 
spelen. 
 
Daarnaast staan er 6 jeugdtrainers aan het zwembad. Fleur Wolf is tevens trainer en coach bij 
de WOC-Zuid in Eindhoven. 
 
Scheidsrechters 
De Vennen heeft momenteel 7 scheidsrechters: Merel v/d Heijkant, Judith van Heteren, Arjan 
Hamelink, Judy Goossens, Rachel de Vet, Bart Zweekhorst en Hans Vereggen (oproepbaar). 
Hans Vereggen zal stoppen als scheidrechter. In principe is dit dan aan de krappe kant gezien 
het aantal teams, maar dit kan gecompenseerd worden indien 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. 
 
Derde editie van het scholentoernooi van ZV De Vennen op 9 januari 2016 
Op zaterdag 9 januari 2016 werd voor de derde keer het ZV De Vennen Scholentoernooi 
georganiseerd. Meer dan 90 kinderen van basisscholen uit Dongen en omstreken gingen de 
strijd aan op het gebied van zwemmen en waterpolo. Kinderen van groep 5/6 en kinderen uit 
groep 7/8 streden apart van elkaar om de felbegeerde wisseltrofee. De winnaar bij groep 5/6 
was de J.J. Anspachschool. De Achterberg sleepte bij groep 7/8 de trofee binnen. In één zin: 
een geslaagde sportieve middag!  

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 twee baantjes moest zwemmen, een baan vrije slag en de schoolslag. Er 
werd afgesloten met een spannende matten- en estafetterace. De hele dag was er volop 
publiek aanwezig en werd er goed aangemoedigd door enthousiaste ouders, opa’s en oma’s en 
vrienden. Tot slot was er nog een loterij met leuke prijzen en natuurlijk de officiële 
prijsuitreiking. 

De deelnemende scholen van dit jaar waren: J.J. Anspach, St. Jan, Heilig Hart, Achterberg, St. 
Agnes uit Dongen en OBS Koolhoven en de Boemerang uit Tilburg. Daarnaast heeft ook het 
mini-polo team van De Vennen meegedaan en zo hun eerste speelminuten gepakt. 



We bedanken alle sponsoren die dit toernooi mede mogelijk gemaakt hebben: Zwembad de 
Vennen, Kok Assurantiën, Pukkemuk, DA Ingrid, Döhler, Zoontjens, De Fruithal, Stichting 
Voor elk wat wils Tilburg en Café D’Ouwe Sok. 

6e editie Ooperon Paastoernooi Junioren 

Zondagavond, 1e Paasdag, om 20.30u kon de organisatie van het 6e Ooperon 
Paaspolotoernooi de vierde en laatste prijsuitreiking verrichten en terugkijken op een 
bijzonder goed geslaagd tweedaags evenement. Liefst 84 wedstrijden zonder wanklank en 
vele positieve reacties van bezoekende teams droegen zeker aan dat gevoel bij. 

 
Zaterdagmiddag klokslag 12.00u werd het beginsignaal gegeven voor de eerste van 25 
wedstrijden in de D-categorie, jeugd onder 13 jaar. Door 10 ploegen werd hartstochtelijk 
gestreden om de punten maar even hartstochtelijk gebruik gemaakt van de ruimte en 
mogelijkheden van het recreatiebad. Een unieke combinatie, mogelijk gemaakt door directie 
en personeel van zwembad De Vennen, die bijzonder gewaardeerd wordt en zeker bijdraagt 
aan het karakter van het toernooi en voor vele clubs één van de redenen is om jaarlijks weer 
terug te keren. Na de poulefase met 2 poules van 5 werden finalewedstrijden gespeeld met als 
eindresultaat ‘brons’ voor de jeugd van Wiekslag uit Alblasserdam, een tweede plek voor 
TRB/RES uit Tilburg en een eerste plaats voor MNC Dordrecht. Het combiteam van De 
Vennen/Warande eindigde uiteindelijk als 7e. 
 
Uitslagen finalewedstrijden D: 
9e/10e plaats:   Njord D – Hieronymus 2                       8-1 
 7e/8e plaats:     De Vennen/De Warande- Njord E         4-0 
 5e/6e plaats:     WOC Zuid MD – Hieronymus 1            3-0 
 3e/4e plaats:     Wiekslag – TRB/RES 1                        3-2 
 1e/2e plaats:     MNC Dordrecht – TRB/RES 2              5-1 
 
Zondagmorgen was het om 08.30u vroeg dag en lagen de eerste ploegen al te trappelen voor 
hun eerste speelminuten. De dag werd begonnen met 8 teams in de jongens onder 15 
categorie, later op de dag stroomden ook nog 4 meisjes onder 17 en 11 jongens onder 17 
ploegen in. In de C-categorie werden na de pouleronde nieuwe poules gemaakt voor de strijd 
om de plaatsen 1 t/m 4 en 5 t/m 8. Die laatste positie was uiteindelijk weggelegd voor het 
thuisteam van De Warande/De Vennen. De strijd om de 1e plaats werd pas beslist in de laatste 
wedstrijd waarin de jongens van het Veldhovense Njord nipt met 3-2 de meerdere waren van 
het 2e C-team van het WOC Zuid. De derde plek was hier voor het Udense Zeester Meerval 
dat DZT’62 uit Deurne voorbleef. 
 
Eindstand JC:  
 1e. Njord 
 2e. WOC Zuid JC2 
 3e. Zeester Meerval 
 4e. DZT’62 
 5e. TRB/RES 
 6e. SBC2000 
 7e. Hieronymus 
 8e. De Warande/De Vennen 



 
In de poule van de meisjes onder 17 kwamen enkel ploegen uit die elkaar ook al uit de 
reguliere competitie kennen. De krachtsverschillen zijn dus bekend en werden bevestigd in de 
poulefase. De ploegen van Njord en De Vennen speelden vervolgens nog 2 duels om ‘het 
goud’, het Bredase SBC2000 en TRB/RES deden dat om stek 3. In die strijd trokken Njord en 
TRB/RES aan het langste eind zodat Njord als 1e eindigde met daarachter De Vennen, 
TRB/RES en SBC2000. 
 
Het grootste aantal teams, 11, kwam uit in de categorie jongens onder 17. Na de eerste 
poulefase ook hier nieuwe poules voor de strijd om de eindklassering en in die strijd ging het 
er behoorlijk fors aan toe, zonder dat het enig moment onsportief werd. Voor de poule om de 
plaatsen 1 t/m 3 plaatsten zich de teams van het WOC JB2, De Krabben uit Bergen op Zoom 
en het combiteam van De Warande en De Vennen. Dat laatste team startte met winst (4-2) op 
De Krabben, waarna de West-Brabanders weer met 3-2 wonnen van het in Eindhoven 
trainende selectieteam. In het slotduel van het toernooi zou De Warande/De Vennen genoeg 
hebben aan een puntendeling maar tegenstander WOC JB2 wist dat bij een goede 
overwinning plek 1 ook nog binnen bereik lag. Dat maakte grote krachten bij hen los want ze 
walsten over ‘de thuisploeg’ heen en zagen de score in 10,5 minuut speeltijd oplopen tot 5-0, 
voldoende voor de eindzege. De Krabben hier op doelsaldo 2e en De Warande/De Vennen 
dus 3e. 
 
Eindstand JB: 
1.WOC Zuid JB2 
2.De Krabben 
3.De Warande/De Vennen 
4.MNC Dordrecht 
5.Wiekslag 
6.TRB/RES 
7.DZT’62 
8.WOC Zuid JC1 
9.Hieronymus 
10.SBC 2000 
11.Njord/Aegir 
 
In een weekend waarin het Nederlande waterpolo toch een flinke domper te verwerken kreeg 
lieten ruim 300 jeugdige sporters zien dat er nog genoeg talent aan zit te komen. Veel ploegen 
gaven al direct aan er volgend jaar graag weer bij te willen zijn en de organisatie zal zich ook 
zeker weer gaan beraden op een 7e editie van het Paaspolotoernooi. Naast de financiële steun 
van hoofdsponsor Ooperon en prijzensponsors zoals dit jaar Uniek Beenmode & Lingerie 
hoopt de organisatie ook dan weer op de steun vanuit het zwembad om de opgebouwde goede 
naam van het toernooi te kunnen behouden ! 
 
10e editie Pinkstertoernooi Senioren 
 
De lustrum editie (10 jaar) is goed en gezellig verlopen. Alle teams, vrijwilligers en 
scheidsrechters weer bedankt voor jullie inzet en tot volgend jaar! 


