
 
 

Jaarverslag waterpolo seizoen 2015-2016 
 

Bezetting waterpolocommissie seizoen 2015-2016: 
Voorzitter : Sven Joustra 
Secretaris : Ingrid Schoen 
Financiën : Sandra Schoen 
Jeugd : Celine Vitalis, Ingrid Rempt en Oscar Bout 
Dames 3 t/m 5 : Moniek Ottenhof 
Heren 3 t/m 10 : Fabian Bronger 
Leden : Martin Pot  
Scheidsrechterscoordinator : Annemiek Kliffen 
Topsportcommissie : Heleen Keinemans (herenselectie) 
  Ingrid Rempt (damesselectie) 
  Sjoerd Oosterbaan 
 
Sven Joustra was gedurende het seizoen 2015-2016 voorzitter van de waterpolocommissie en deed 

dit met veel inzet en enthousiasme. Helaas is Sven aan het eind van het seizoen gestopt en is deze 

functie momenteel vacant. Daarnaast heeft Ingrid Rempt aangegeven met ingang van het seizoen 

2016-2017 een stapje terug te doen als lid van de waterpolocommissie. Daar waar nodig is Ingrid altijd 

bereid om incidenteel de waterpolocommissie te steunen. Sjoerd Oosterbaan heeft haar taak binnen 

de topsport overgenomen. 

Seizoen 2015-2016 is voor de waterpolo-afdeling wederom een mooi jaar geweest. De inzet van een 
grote groep vrijwilligers heeft tal van activiteiten tot een succes gemaakt waaronder de organisatie van 
het NK CM (meisjes onder de 15) in ons eigen zwembad De Slag, de organisatie van play off 
wedstrijden, de huldiging van vele kampioensteams en het Zaanpolo. We mogen binnen de vereniging 
trots zijn op deze groep vrijwilligers die dit alles mogelijk maakten. De sportieve hoogte punten waren 
de vier finaleplaatsen tijdens verschillende NK’s van de jeugdteams. Naast drie keer zilver pakten de 
meiden onder 15 jaar voor eigen publiek zeer knap de Nederlandse titel. Bij de senioren haalden 
Heren 1 en heren 2 beide de bekerfinale.  
 
Competitie 
We zijn als vereniging constant qua aantal waterpoloteams en spelers. Met 29 ploegen werd er het 
afgelopen seizoen deelgenomen aan de competitie op landelijke en regionaal niveau. In het huidige 
seizoen is dit aantal zelfs gestegen naar 31 teams. Dit succes betekent wel dat we meer 
scheidsrechters moeten leveren als club. We zitten al krap qua aantal arbiters dus zullen er nieuwe 
leden bereid moeten zijn om te gaan fluiten, anders mogen we minder teams inschrijven (per 2 teams 
moet 1 scheidsrechter geleverd worden).  
 

 Seizoen 2013-2014 Seizoen 2014-2015 Seizoen 2015-2016 

 Teams Spelers Teams Spelers Teams Spelers 

Pupillen o9 (FG) 1 10 1 9 2 13 

Pupillen o11 (EG) 2 15 2 18 2 17 

Pupillen o13 (DG) 3 29 3 27 2 21 

Meisjes o15 (CM) 2 16 1 10 2 23 

Jongens o15 (CJ) 1 21 2 21 2 20 

Meisjes o17 (BM) 2 9 2 15 1 12 

Jongens o17 (BM) 2 18 2 22 2 26 

Jongens o19 (AJ)   1 9 1 11 

Dames 5 50 4 44 5 49 

Heren 11 137 11 132 10 126 
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De afgelopen jaren doen de jeugdteams van ZV De Zaan het erg goed. Het is leuk om te zien dat 
diverse voormalig topspelers en –speelster nu langs de kant staan en hun kennis en enthousiasme 
overbrengen.  
 
Pupillen 
Bij de jongste waterpolojeugd doen we het al jaren goed. Ook dit jaar werden de F-jes kampioen van 
de regio. Voor de jongste pupillen is er een officieus NK dat dit keer in Nijverdal gehouden werd. De 
Zaan haalde de halve finale. Helaas was hierin de latere kampioen De Zijl sterker, maar ook de 
uiteindelijk behaalde 4e plaats was een heel mooi resultaat voor onze jongste waterpoloërs. 
 
 

 
F-pupillen tijdens het Nederlands Kampioenschap 

 
 
Bij de E- en D-pupillen (onder de 11 en 13 jaar) gaat het om spelenderwijs het spelletje te gaan 
begrijpen en de basistechnieken aan te leren. Daarbij werd er ook goed gepresteerd in de competitie 
door alle vier de ploegen. De EG2 en DG2 werden kampioen van hun poule. De DG1 werd kampioen 
van de sterkste regio-poule en mocht naar het Nederlands Kampioenschap. Het team dat gecoacht 
werd door ex-international Ingrid Rempt presteerde ijzersterk. PSV, Polar Bears en Het Ravijn werden 
verslagen en ongeslagen werd de finale gehaald. In de eindstrijd was De Zijl uiteindelijk te sterk met 9-
14. Een mooie 2e plaats met een goud randje gezien de prestaties van het hele seizoen.  
 
Aspiranten 
Bij de aspiranten gaan de coaches een stap verder en proberen verschillende tactieken aan te leren. 
Gezien het talent dat we hebben rondzwemmen was het doel om goed te presteren in de competitie. 
De CJ1 (jongens onder de 15) wilden zich plaatsen voor het NK. In de sterke regio-poule was dat 
geen gemakkelijke opdracht. De ploeg kwam net te kort en liep daarom het NK mis. De CM1 (meisjes 
onder de 15) onder leiding van Jeroen Janki speelden in de BM-competitie om zodoende meer 
tegenstand te krijgen en plaatsen zich zonder problemen voor de eindstrijd om de nationale titel voor 
meisjes onder de 15.  
 
Tijdens de poulewedstrijden op het NK dat door De Zaan werd georganiseerd hadden onze meiden 
het zwaar. Ondanks het mindere spel, wisten onze meisjes zich toch te plaatsen voor de kruisfinales 
op zondag. Tegenstander in deze kruisfinale was Donk en onze meisjes maakte vanaf de start van de 
wedstrijd meteen duidelijk dat zij voor de titel gingen. In een mooie en spannende wedstrijd waren het 
onze meiden die door een 7-5 overwinning doorgingen naar de finale. 

 
  

 
 
 



 
 

Tegenstander in de finale was Polar Bears 
die in de andere kruisfinale verrassend met 
7-6 van ZVL had gewonnen.  
 
In een sfeervol De Slag onder het oog van 
het toegestroomde publiek, hebben onze 
meisjes aan het eind van de dag een 
klasse finale gespeeld. In een spannende 
wedstrijd wisten onze meisjes al snel op 
voorsprong te komen en dit hebben ze niet 
meer uit handen gegeven. Uiteindelijk werd 
de wedstrijd met 8-6 gewonnen en het 
Nederlands Kampioenschap 
binnengehaald! 
 

 
De Zaan is een vereniging voor top– en breedtesport. Leuk om te zien is dat de tweede teams bij de 
aspiranten het ook erg goed deden. De CJ2 jongens werden in de laatste wedstrijd van het seizoen 
kampioen van de poule. De CM2 meiden werden knap derde in de poule. Bij de aspiranten onder de 
17 jaar is Milco Hopman de trainer/coach van het B-team. Elk jaar doet de ploeg het beter en dit jaar 
werd de ploeg 2e in de competitie. Ook een prestatie om trots op te zijn.   
 
Eredivisie B-jeugd 
Voor de aspiranten onder de 17 jaar is er geen NK meer. In de plaats is er een aparte competitie waar 
de beste ploegen in spelen: de eredivisie voor B-jeugd. Met een jongens en meiden team was De 
Zaan actief in deze competitie. De jongens presteerden prima met een 6e plaats in de competitie met 
liefst 14 ploegen. In de play-offs stranden onze jongens in de kwartfinale.  
 
De meiden gingen voor nationale titel. In de competitie eindigde De Zaan als tweede. Na in de 
kwartfinale van de play-offs ZVL te hebben uitgeschakeld, werd in de halve eindstrijd gewonnen van 
UZSC. In de finale mochten de meiden van De Zaan het in wederom een best of 3 serie, opnemen 
tegen Donk, de nummer 1 van de reguliere competitie. Op vrijdag stond de uitwedstrijd op het 
programma. Deze werd met 11-10 door onze meisjes verloren. De return op zaterdag in Zaandam 
moest door onze meisjes dus gewonnen worden om nog aanspraak maken op de landstitel. Helaas 
zat het er die zaterdag niet in voor ons team. Halverwege de wedstrijd had Donk al een voorsprong 
genomen die zij de rest van de wedstrijd niet meer uit handen hebben gegeven. Uiteindelijk werd de 
wedstrijd met 5-8 verloren door De Zaan en ging het landskampioenschap naar Donk. 
 

 
Meiden onder de 17 jaar – 2e van Nederland 



 
 

Herenjeugd 
Bij de A-jeugd doen al veel jongens mee in de 
heren-competitie. Toch is het leuk om met 
leeftijdsgenoten in de competitie te spelen. Daar 
was de weerstand voor onze talenten niet al te 
groot en de ploeg wist zich zonder moeite te 
plaatsen voor het NK. Een mooi toetje van het 
seizoen en een goede reden om hard door te 
trainen terwijl de herenselectie al stopt in mei. Na 
vorig jaar de zilveren medaille was het doel nu het 
goud. Na de ruime winst op Donk was De Zijl de 
laatste hobbel op weg naar de titel. Net als vorig 
seizoen waren de Leidenaars te sterk in de 
eindstrijd. Eindresultaat: een mooie tweede plaats 
voor De Zaan.   

 
 

Resultaat Nederlandse kampioenschappen jeugd 

 Seizoen 2013-2014 Seizoen 2014-2015 Seizoen 2015-2016 

Pupillen o9  4e plaats officieus NK 4e plaats officieus NK 

Pupillen o11 4e plaats op NK 2e plaats op NK  

Pupillen o13  3e plaats op NK 2e plaats op NK 

Meisjes o15 Kampioen van Nederland  Kampioen van Nederland 

Jongens o15 4e plaats op NK Kampioen van Nederland  

Meisjes o17 2e plaats op NK Finale om landstitel (2e) Finale om landstitel (2e) 

Jongens o17  Kwartfinales om landstitel Kwartfinales om landstitel 

Jongens o19  2e plaats op NK 2e plaats op NK 

 
 
Bekerfinales voor Heren 1 en 2 
Bij de senioren zijn heren 1 en dames 1 de blikvangers en het visitekaartje van de vereniging. De 
heren spelen in de eerste klasse en het doel is op termijn naar de hoofdklasse te gaan. In de 
competitie lukte het de ploeg van Ton Pauw niet om mee te strijden om de titel. De Zaan eindigde als 
vierde. Toch kon het seizoen met glans afgesloten worden, want de bekerfinale werd gehaald. 
 
Hierin was De Zaan favoriet tegen BZ&PC, maar eens te meer bleek dat de bekerwedstrijden op zich 
staan. Vlak voor tijd had De Zaan een grote kans om er een verlenging uit te slepen, maar dat lukte niet en 
de finale ging verloren.  
 
Heren 2 had een uitstekend jaar met een 
3e plaats in de reserve eredivisie. Ook de 
beker ging het voortvarend. In de halve 
finale werd knap gewonnen van 
titelverdediger Polar Bears 2. Nog een keer 
stunten tegen ZPB 2 lukten niet voor de 
mannen van Jelle de Boer.  
 
Helaas ging De Zaan zonder beker naar 
huis, terwijl van de dubbel was gedroomd. 
Jammer, maar verlies hoort ook bij sport!  

 

 
 
 
 
 
 



 
 

Dames selectie 
Als je promoveert naar de eredivisie dan ben je meestal blij als je leuk meedoet in de competitie. Toch 
werd er misschien wel op meer gehoopt door de supports van De Zaan. Dit seizoen waren de 
internationaals uit de competitie gehaald om zich voor te bereiden op de Olympische Spelen. De 
ploeg van Simon Meijn en Phill Rempt deed het prima in de reguliere competitie en eindigde als 
derde. In de play-offs om het landskampioenschap lukte het niet om te winnen van Donk. Desondanks 
een mooi seizoen voor De Zaan D1. Dames 2 werd keurig 3e in de tweede klasse en was hierdoor 
verzekerd van promotie naar de reserve divisie. 
 
 

 
 
Heren en dames overige 
De overige seniorenteams spelen vooral voor het plezier elk op hun eigen niveau. Heren 3 speelt ook 
op bondsniveau en eindigde op een keurige 4e plaatst in de reserve tweede klasse. De andere zes 
heren teams spelen in de regio. Veel vrienden teams die al jaren samen spelen. Bij de dames werden 
dames 3 en dames 5 kampioen van respectievelijk regio 3e en 4e klasse.  
 
Jong Oranje 
Gedurende het seizoen zijn er ook weer veel jeugdige talenten actief geweest bij het Waterpolo 
Opleidingscentrum Noord-Holland en Jong Oranje. Veel spelers van De Zaan hebben niet alleen 
wekelijks getraind bij Jong Oranje, maar ook meegespeeld met oefeninterlands of -toernooien. Een 
van de hoogtepunten was de deelname van Lieke Rogge en Maartje Keuning aan de Olympische 
jeugdspelen in Baku.  
 
FORZAAN 
Bij professionele voetbalclubs is het normaal om een supportsvereniging te hebben. De Zaan heeft er 
inmiddels ook een: FORZAAN en het dit was het afgelopen jaar een succes. Bij veel 
waterpolowedstrijden werd er voor extra sfeer gezorgd en ook de cursus “ZV De Zaan-supporter 
worden” voor pupillen was een groot succes. 
 

 
Supporter van ZV De Zaan met spandoeken langs de kant 



 
 

 
Media 
De waterpolo-afdeling probeert regelmatig actief te zijn op social media. Ook in de traditionele media 
was er aandacht voor onze club. Wekelijks staat er een verslag van heren 1 en dames 1 in het 
Noordhollands dagblad. Bureau sport had afgelopen seizoen een nieuwe rubriek AARTSRIEVALEN 
en hierin was ook een aflevering opgenomen in de Zaanstreek voor de derby De Ham – De Zaan. 
 
Bureau Sport – De Ham vs De Zaan 
Wat is er mooier dan een échte derby? Boca 
Juniors tegen River Plate, of Celtic tegen de 
Rangers. Schitterend! Maar hebben wij in 
Nederland eigenlijk derby’s? Bureau Sport 
gaat op zoek naar Hollandse derby’s. Deze 
week duiken we het zwembad in, voor de 
waterpolo kraker De Ham – De Zaan!  
 
Terug kijken kan via YouTube, klik op deze link 

  
 
De waterpolocommissie kijkt terug op wederom een succesvol seizoen en hoopt dit in het nieuwe 
seizoen voort te zetten. Duidelijk is dat onze jeugdafdeling een grote aantrekkingskracht heeft op 
talentvolle spelers uit de regio. Om al het succes en de toeloop van spelers ook te kunnen faciliteren, 
is het zaak om (samen met de andere afdelingen) het badwater op alle beschikbare uren volledig te 
benutten en het vrijwilligers en trainersbestand op peil te houden. In het nieuwe seizoen is voor het 
eerst een samenwerking gezocht met andere afdelingen voor wat betreft het banenzwemmen en hoog 
op het verlanglijstje van de waterpolocommissie staat het binnenhalen van de opleiding 
waterpolotrainer 2 voor onze trainers. 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=W8rZnoJDQb8

