Jaarverslag waterpolo seizoen 2016-2017
Bezetting waterpolocommissie seizoen 2016-2017
Voorzitter
:
Secretaris
: Ingrid Schoen
Financiën
: Sandra Swerissen
Jeugd
: Celine Vitalis en Oscar Bout
Dames 3 t/m 5
: Moniek Ottenhof
Heren 3 t/m 10
: Fabian Bronger
Leden
: Martin Pot
Scheidsrechters coördinator : Annemiek Kliffen
Topsportcommissie
: Heleen Keinemans (herenselectie)
Sjoerd Oosterbaan (damesselectie)
Hans Stam
Helaas is het nog altijd niet gelukt om de vacante functie van voorzitter in te vullen. Momenteel wordt
dit opgevangen door de overige commissieleden, maar het zou zeer wenselijk zijn als we weer iemand
vinden voor de taak van voorzitter. Hierdoor kunnen de taken weer beter verdeeld worden waardoor
overbelasting van de overige leden kan worden voorkomen. Voor de toekomst is ook uitbreiding van
het secretariaat en jeugd coördinatoren noodzakelijk. Bij voorkeur vullen we deze taken in met
vrijwilligers die ook een binding hebben met de jongste jeugdteams zodat een goede opvolging kan
worden gewaarborgd.

Waterpoloseizoen 2016-2017
Het is een mooi jaar voor de waterpolo-afdeling geweest met uitstekende prestaties op verschillende
niveaus. Een seizoen met sportieve hoogtepunten en ook teleurstellingen zoals het hoort bij sport.
Van de uiteindelijke klassering van zowel dames 1 als heren 1 hadden we vooraf op meer gehoopt.
Daarentegen waren de prestaties bij de jeugd weer uitstekend met als blikvangers de Nederlands
Kampioenen: pupillen o13 en meisjes o17.

Competitie
De laatste jaren zitten we als vereniging in een stijgende lijn voor wat betreft teams en spelers.
Duidelijk is dat het succes van onze jeugdteams veel aantrekkingskracht heeft op talentvolle spelers
uit de direct omgeving van de Zaanstreek. Dit seizoen begonnen we met een recordaantal van 31
teams aan de competitie! Organisatorisch een hele uitdaging om dit passend te krijgen voor wat
betreft beschikbaar badwater en het spelen van alle wedstrijden. Er worden daardoor weer steeds
meer wedstrijden op zondag gespeeld.
Meer teams betekent ook dat wij als vereniging meer scheidsrechters moeten leveren (verenigingen
zijn verplicht om voor 2 teams, 1 scheidsrechter te leveren). We hadden al te kort en zaten dus met
een groot probleem. Gelukkig hebben we de scheidsrechter cursus in Zaandam kunnen organiseren
en zijn er zeven spelers en ouders(!) van De Zaan geslaagd. Inmiddels zijn Yolanda van Baak, Jeroen
Janki, Emiel van Langelaar, Roeland Rijpma, Udo Schaap, Martin de Wit en Sandra Swerissen alweer
twee maanden actief langs de badrand!

Pupillen o9 (FG)
Pupillen o11 (EG)
Pupillen o13 (DG)
Meisjes o15 (CM)
Jongens o15 (CJ)
Meisjes o17 (BM)
Jongens o17 (BM)
Jongens o19 (AJ)
Dames
Heren
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Teams
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1
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2
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2
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4
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11
132

Seizoen 2015-2016
Teams
Spelers
2
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10
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Seizoen 2016-2017
Teams
Spelers
2
14
2
18
3
30
2
21
2
18
2
18
2
18
1
14
5
52
10
133
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29
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31
teams
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spelers

318
spelers

336
spelers

Zaanse Sportpenning
Tijdens het jaarlijkse Zaanse Sport Gala werden de meisjes
onder de 15 jaar (C-jeugd) in het zonnetje gezet. In het
Topsportcentrum in Koog aan de Zaan kreeg het team uit
handen van sportwethouder Jeroen Olthof de Zaanse
Sportpenning.
De meisjes van ZV De Zaan, onder leiding van coach
Jeroen Janki, ontvingen deze onderscheiding voor het
behalen van de titel Nederlands Kampioen CM 2016.

Waterpolo vrijwilliger van het jaar
De keuze was snel gemaakt, want Ingrid Schoen doet al
jaren heel veel voor de waterpolo-afdeling. Het was alleen
moeilijk om het voor haar geheim te houden omdat zij
eigenlijk bij alle activiteiten van het waterpolo betrokken is. Al
jaren vervult zij binnen het waterpolo en de
waterpolocommissie heel veel taken: het secretariaat, het
competitierooster, de nieuwsbrief, het aansturen van
jurytafels, de strafzaken, vraagbaak voor iedereen op elk
moment en perfecte organisatie van toernooien en
trainingskampen.
Op de foto verrast Milco Hopman (waterpolo vrijwilliger
seizoen 2015-2016) Ingrid Schoen tijdens de play-off
wedstrijden van de jeugd en zet haar dik verdiend in het
zonnetje.

Pupillen
Bij de jongste jeugd gaat het om spelenderwijs kennis te maken met de waterpolo sport. Met twee
teams onder de 9 (F-jeugd) en twee teams onder de 11 jaar werd er deelgenomen aan de competitie.
Leuk is om te zien hoeveel progressie deze kinderen maken in een seizoen. Talentjes in de dop.
Bij de D-pupillen hadden we dit jaar 3 teams in de competitie. De DG1 werd kampioen van de regio en
plaatste zich daarmee voor het Nederlands Kampioenschap dat door de Zaan werd georganiseerd. Dit
jaar waren de teams erg aan elkaar gewaagd wat zorgden voor bloedstollend spannende wedstrijden.

NK - De Zaan deed het goed in de poule
wedstrijden en plaatse zich voor de halve
finale tegen Dordrecht. Dit werd een
spektakelstuk waar na strafworpen (10-9)
knap de finale werd bereikt. Polar Bears
nam in de eindstrijd een 1-5 voorsprong,
maar de ploeg van Dennis Ketelaars en
Koen de Jong knokten zich langzaam
terug in de wedstrijd. Met nog 15
seconden op de klok werd de gelijkmaker
(9-9) binnengeschoten. In de spannende
reeks strafworpen was De Zaan de beste:
16-15 en pakte de nationale titel.

De Zaan pupillen Nederlands Kampioen!

Aspiranten
Bij de aspiranten hadden we zowel bij de jongens als de meisjes in de leeftijdscategorieën onder de
15 jaar (C-jeugd) en onder 17 jaar (B-jeugd) twee teams, in totaal acht teams. Zeker bij de meisjes is
dat een luxepositie in vergelijking met andere verenigingen. Alle teams draaien bovenin hun
competitie mee en deden het goed.
De jongens onder de 15 (CJ) werd 2e in de competitie en plaatsen zich daarmee voor het NK in
Nijverdal. Op het titeltoernooi kwam De Zaan een paar teams tegen die sterker waren en eindigde
onze jongens op de zesde plaats. De meisjes o15 (CM) plaatsten zich ook voor het NK dat in Gouda
werd gehouden.
NK - Nadat met grote cijfers werd gewonnen van
Het Ravijn ging de 2e poulewedstrijd tegen Donk
nipt met 5-7 verloren. Hierdoor eindige de
meisjes van De Zaan als 2e in de poule en
moest in de halve finale gespeeld worden tegen
De Ham. Dit werd een spannende wedstrijd
waarin beide ploegen slechts tweemaal wisten
te scoren. Uiteindelijk was het De Ham die de
strafworpenserie beter wist te benutten en zij
plaatste zich hierdoor, ten koste van De Zaan,
voor de finale. De strijd om de 3e plaats ging
uiteindelijk tussen De Zaan en Polar Bears,
welke door De Zaan met 6-5 werd gewonnen.
De Zaan C-jeugd 3e van Nederland

Wat leuk is om te zien dat niet alleen de eerste jeugd teams het goed doen, ook de tweede teams
doen het de afgelopen jaren goed. Bij de meisjes o17 werd de BM2 van De Zaan ongeslagen
kampioen van de competitie in de regio. Ook een hele mooie prestatie!
Eredivisie B-jeugd
Net als vorig jaar deed De Zaan met zowel de meisjes als de jongens deel aan de Eredivisie jeugd.
Verschil was dat nu zowel de meisjes als de jongens bij de favorieten hoorden en zich eenvoudig
plaatsten voor de play-off om het landskampioenschap. Beide teams maakten hierin de verwachtingen
waar en haalden de finale van de play-off!

De eindstrijd bij de Eredivisie B-meisjes ging net als vorig jaar tussen ZV De Zaan en Donk. In
Zaandam werd de eerste wedstrijd van de beste of 3, ruim gewonnen: 11-5. In Gouda werd de
volgende dag het kampioenschap binnengehaald. In een spannende wedstrijd waarbij het continue
gelijk opging kon het twee kanten op vallen. Na de 9-9 eindstand moesten strafworpen de beslissing
brengen. De speelsters van De Zaan hielden het hoofd koel en wisten alle strafworpen te benutten.
De jongens van De Zaan moesten het in de finale van de Eredivisie B-jeugd opnemen tegen Het
Ravijn. Een tegenstander waarvan tijdens de competitie nog niet gewonnen was. Vrijdagavond
in Zaandam ging de wedstrijd helaas met 10-13 verloren voor De Zaan. Hierdoor moest er zaterdag in
Nijverdal dus gewonnen worden om nog kans te maken op de landstitel. In een spannende wedstrijd,
waarin De Zaan tot 3 keer toe, op voorsprong wist te komen, waren het uiteindelijk de jongens van Het
Ravijn die de beste eindsprint in huis hadden en de wedstrijd met 11-9 wisten te winnen. Helaas dus
geen titel voor de jongens van De Zaan, maar wel een mooie 2e plek en een prestatie waar de
jongens trots op mogen zijn.

Resultaat Nederlandse kampioenschappen jeugd
Seizoen 2014-2015
Pupillen o9
4e plaats officieus NK
Pupillen o11
2e plaats op NK
Pupillen o13
3e plaats op NK
Meisjes o15
Jongens o15
Kampioen van Nederland
Meisjes o17
Finale om landstitel (2e)
Jongens o17
Kwartfinales om landstitel
Jongens o19
2e plaats op NK

Seizoen 2015-2016
4e plaats officieus NK

Seizoen 2016-2017

2e plaats op NK
Kampioen van Nederland

Kampioen van Nederland
3e plaats op NK
6e plaats op NK
Kampioen van Nederland
Finale om landstitel (2e)

Finale om landstitel (2e)
Kwartfinales om landstitel
2e plaats op NK

Senioren
In het seizoen 2015-2016 was Heren 1 tweede geworden in de eerste klasse en lukte het net niet om
te promoveren naar de hoofdklasse via de promotie/degradatie wedstrijden. Met het nieuwe
trainersduo Simon Meijn en Phill Rempt ging heren 1 weer voor een plek bovenin de competitie.
Helaas werden er in de eerste competitie te veel punten verspeeld door De Zaan. Na de winterstop
ging Phill Rempt alleen door met Chris Wehnes als assistent. Een serie van 6 overwinningen op rij gaf
het seizoen toch nog wat glans en vooral vertrouwen voor komend jaar waar de ploeg wil strijden voor
het kampioenschap.
Bij dames 1 stond Anton Heiden nieuw aan het roer. Het jonge talentvolle team van De Zaan kwam
helaas nog iets te kort tegen de echte topteams. In de eerste ronde van de play-offs lukte het niet te
verrassen tegen Polar Bears.

Naast vijf teams die op bondsniveau spelen heeft De Zaan nog tien senioren teams die in de regio
spelen. Bij deze ploegen draait het vooral om het plezier. Dat wil niet zeggen dat de spelers en
speelsters niet fanatiek zijn. Twee teams pakten de titel: dames 3 werd kampioen in de 2e klasse van
de regio en heren 4 werd ook kampioen in de 2 e klasse en promoveerde naar de reserve 1e klasse
van de regio. En ook dames 5 wist promotie binnen te halen van de 3e naar de 2e klasse in de regio.

Jong oranje
Diverse jeugdleden van De Zaan werden door de jeugd bondscoaches uitgenodigd voor de trainingen
in Zeist. De jong Oranje dames pakten in eigen land de Europese titel. Op het WJK in Nieuw Zeeland
werden de Nederlandse meiden 4e.

De Zaan hofleverancier bij het WJK met vier
speelsters
Als laatste willen wij graag iedereen bedanken die zich het afgelopen seizoen weer heeft ingezet om het alle
teams mogelijk te maken om te trainen en wedstrijden te spelen. Trainers, coaches, begeleiding, jurytafel,
speakers, scheidsrechters, spelleiders en sponsorcommissie, allemaal heel erg bedankt voor jullie inzet! Alleen
met de hulp van heel veel vrijwilligers lukt het om 31 teams in de competitie te laten spelen!

