
Verslag bestuur  

 

Het bestuur is sinds de vorige algemene leden vergadering van 23 november 2017 7 keer bij elkaar 

gekomen. 

De bezettingsproblemen in het bestuur zijn nog immer groot. 

Er zijn vacatures voor een secretaris, een voorzitter polocommissie en een voorzitter basiszwemplan.  

In het bestuur zijn er dus ook een aantal rollen die worden waargenomen door bestuursleden wat de 

belasting op de nog zittende bestuursleden zwaar maakt. 

Ingrid Mentink-Schoen is geen bestuurslid maar woont de bestuursvergaderingen wel bij als afvaardiging 

van de polocommissie. 

Judith Abcouwer is voorzitter van de elementaire commissie en zij maakt notulen van de vergaderingen. 

Michel Jasper vertegenwoordigt nu alle zwemmers en combineert dus de zwemafdeling met het 

basiszwemplan. 

Het postadres staat op naam van mij. 

Het clubhuis wordt nog minimaal gebruikt en alleen basisvoorzieningen werken nog. Wel zijn er nu 

afspraken met het sportbedrijf over gebruik van de Voltreffer waarbij wij ook een percentage van de 

omzet ontvangen als wij dit op specifieke avonden in beheer hebben. 

Naar het bespreken van de operationele zaken is een groot onderwerp voor het bestuur de AVG de 

privacywetgeving waarvoor wij als vereniging ook een aantal zaken moeten regelen. 

Namens het bestuur zijn Ron Bets en Manuel Mentink contactpersonen voor de gemeente en het 

sportbedrijf bij de aanstaande vervanging van de Slag. 

 

 

Lex de Jong 



Jaarverslag elementaire commissie 2017-2018 

Commissie bezetting: 

Voorzitter:  Judith Abcouwer-Bakker 

Secretaresse:  Deborah de Lange-Verberkmoes 

Penningmeester/ wachtlijst:  Nel Abcouwer-Tjeertes 

Ondersteunend lid: Maurice Beers 

 

Licentie 

Na ruim anderhalf jaar hard werken door de leden van de elementaire commissie is het 

gelukt om onze licentie voor het zwem-ABC te halen. Deze licentie hebben we nodig om het 

leszwemmen uit te kunnen blijven voeren. Per 1 augustus 2018 zijn we als zv de Zaan 

officieel gelicentieerd om  zwemles aan te bieden. We willen alle vrijwillige zwemlesgevers 

bedanken voor hun geweldige inzet om dit alles mogelijk te maken! 

 

Leszwemmen/ afzwemmen 

Het zwem-ABC wordt door zv de Zaan verzorgd op dinsdag van 18.00-18.55 uur in de Slag 2 

en op vrijdag van 18.00-18.55 in de Zaangolf. De uurleiding wordt op dinsdag verzorgd door  

Deborah de Lange-Verberkmoes. Op vrijdag wordt de uurleiding verzorgd door Judith 

Abcouwer-Bakker 

 

Net als altijd hebben we dit seizoen ook drie keer afgezwommen. Hierbij hebben 56 kinderen 

hun A-diploma behaald, 51 kinderen hun B-diploma en 29 kinderen hun C-diploma. In totaal 

zijn de er 136 diploma’s uitgereikt. Tijdens het afzwemmen wordt de elementaire commissie 

bijgestaan door veel vrijwillige lesgevers. De afgevaardigde van de Nationale Raad 

Zwemdiploma’s heeft ons tijdens het afzwemmen bezocht en ons een goede waardering 

voor de organisatie en het behaalde niveau van de zwemmers gegeven. In juli hebben we 

voor het eerst de nieuwe diploma’s uitgegeven (ondanks dat we toen nog niet onze licentie 

hadden behaald). 

 

Wachtlijst 

De wachtlijst bevat momenteel ongeveer 50 kinderen voor de dinsdag en 30 voor de vrijdag. 

De wachtduur is gedaald tot ongeveer 10-13maanden.  

 

Nieuwe lesgevers zijn altijd welkom! 

Om het leszwemmen op voldoende niveau te kunnen voortzetten, zijn nieuwe lesgevers altijd 

welkom, zowel op de dinsdag als op de vrijdag! Leden die hun kind bij onze vereniging laten 

leszwemmen en willen helpen bij het lesgeven, krijgen voorrang op de wachtlijst.  

Meld je aan bij Judith Abcouwer om ons uit de brand te helpen.  

 

 

Bedankt! 

De elementaire commissie wil alle vrijwillige lesgevers hartelijk bedanken voor hun 

geweldige inzet! 

 

 

Namens de elementaire commissie Judith Abcouwer-Bakker 



Jaarverslag BZP 

 

Het Basis Plan Zwemmen (BZP) heeft als primaire doelstelling om alle kinderen een 

goede basis van de zwemslagen te geven. Hiermee ondersteunen we alle 

wedstrijdafdelingen (zwemselectie/waterpolo/synchroon). Als secundaire 

doelstelling willen we de leden zwemplezier en -uitdagingen bieden op passend 

niveau.  

 

Regelmatig kunnen de zwemmers en hun ouders de vorderingen bijhouden via de 

zwemtesten (4 keer per jaar), de Swimkick/Minioren wedstrijden en de deelname aan 

competitiewedstrijden met de selectie. Ook verzorgt het BZP de jaarlijkse 

clubkampioenschappen van onze vereniging. 

 

Sinds seizoen 2014/2015 zijn er 3 groepen BZP: minioren (tot 10), junioren (tot 14) en 

jeugd (vanaf 14). Het basisplan had eind van dit seizoen minder leden dan 

voorgaande jaren.  

 
 

Het seizoen 2018/2019 gaan we starten met het laagste aantal leden sinds de start 

van de telling in 2012. Het aantal leden bij de recreanten afdelingen en senioren 

groepen is stabiel gebleven. 

 

Resultaten 

De primaire doelstelling om de wedstrijdafdelingen te ondersteunen is zichtbaar aan 

het einde van ieder seizoen. Veel poloërs en synchroonzwemmers beheersen de 

zwemslagen in voldoende mate en verlaten het BZP om zich te richten op hun eigen 



wedstrijddiscipline. In het seizoen 2017/2018 zijn er 10 zwemmers doorgestroomd 

naar de zwemselectie.  

 

Besturing 

Het beleid van KNZB is om recreanten en selectie steeds meer te integreren. Binnen 

onze vereniging is er een nauwe samenwerking met de zwemselectie. Samen hebben 

we de volgende activiteiten georganiseerd: filmavonden, spel middag, Familie spel 

middag en het gezamenlijke teambuildingskamp in Erm. 

 

De rol van voorzitter van BZP wordt ad interim ingevuld. De zoektocht naar een 

nieuwe voorzitter is nog steeds bezig. Bent u of weet u iemand die dit wil doen, wilt u 

dan een mail sturen aan voorzitter-bzp@zvdezaan.nl? 

 

Trainers 

Voor de senioren/recreanten heeft Peter Bakker dit seizoen wederom als trainer voor 

de groep gestaan. Bij het BZP zijn aan het eind van het seizoen 4 trainers gestopt. Wij 

bedanken hen hartelijk voor alle inzet en hun enthousiasme om wekelijks de kinderen 

training te geven. En er hebben zich 2 trainers aangemeld en daarmee krimpt de BZP 

trainingsstaf tot 17 personen. 

 

Het blijft erg mooi om te zien hoeveel BZP en selectie jeugdzwemmers bereid zijn om 

training te geven en ook ouders zich spontaan opgeven. Als afdeling zijn we erg blij 

met deze trainersstaf die op vrijwillige basis 1 tot 2 keer per week training geeft.  

 

Officials 

Ieder seizoen worden we geholpen door de officals van de selectie bij onze BZP 

wedstrijden. Wij willen deze officials via deze weg nogmaals bedanken. 

 

Uitdagingen 

In het seizoen 2018/2019 is onze voornaamste uitdaging om weer te groeien als BZP 

groep. Om dit te bewerkstelligen gaan we: 

- Een nieuwe naam voor het BZP verzinnen die meer past bij de huidige 

tijdsgeest. 

- Het BZP meer promoten bij zwembaden in de regio zodat het ledenaantal toe 

gaat nemen. 



Jaarverslag Zwemselectie 

 

De zwemselectie heeft ook in het seizoen 2017/2018 weer aansprekende resultaten 

behaald: 

• Er werden dit seizoen 4 KNZB prestatie medailles veroverd door: Kim Boer, 

Kyara Hollingsworth, Ilse Oosterbaan en Thomas van den Hul. 

Dit zijn medailles die worden uitgereikt aan zwemmers die een landelijke top 

10 notering hebben behaald op één of meerdere slagen. 

• Op de jaargangfinale winter (het NK voor minioren) heeft Giovanni Philipson 

de 3
e
 plaats behaald op de 100 rugcrawl.  

• De 2006 meiden (Kyara, Dina, Ilse, Kim, Lynn) hebben een 3
e
 plaats veroverd 

op het Nederlands Kampioenschap Estafette. 

• Bij de Nederlandse Kampioenschappen Masters hebben Bjorn de Goede (3
e
 op 

de 200 school) en Laura van der Veen (1
e
 op de 100 vlinder) medailles behaald. 

• Voor de 4
e
 keer op rij heeft ZV de Zaan met de minioren ploeg de Nederlandse 

finales bereikt en is 11
e
 geworden van Nederland. 

• Ondanks de zeer sterke verscherping van de inschrijflimieten door de KNZB 

voor de NJJK (Nationale Junioren Jeugd Kampioenschappen) is het aantal 

deelnemers op het NJJK gestegen. Ook het aantal deelnemers op het NK is 

toegenomen. 
 

 
 

Nationale Competitie 

De 1
e
 ploeg van Zv de Zaan heeft 

zich verdienstelijk naar een 

mooie 20
ste

 plaats in de A-

competitie gezwommen. De 2
e
 

ploeg is uiteindelijk 7
e
 geworden 

in de D2-competitie regio mid-

west.  

Hoewel de doelstelling voor dit 

seizoen (20
ste

 plaats) is behaald 

komt de Zaan volgend seizoen uit 



in de 1
e
 klasse van de B-competitie. De KNZB heeft namelijk halverwege het seizoen 

de structuur van de Nationale competitie wederom aangepast. De A-competitie 

wordt ingekrompen tot slechts 18 ploegen. Waardoor de Zaan zich niet in de A-

competitie handhaaft. Vanwege de grote druk op onze vrijwilligers voor de wedstrijd 

inschrijvingen is besloten om volgend seizoen het 2
e
 team niet meer te laten starten. 

 

Besturing & middelen 

Aan de start van het seizoen is de KNZB expliciet gaan werken met het hanteren van 

de MSS tijdentabel en de daarbijbehorende niveaus voor wedstrijdinschrijvingen. ZV 

de Zaan heeft ervoor gekozen, uit het oogpunt van transparantie, om bij de 

groepsindeling ook deze KNZB niveau indeling te hanteren, om zo voor iedere 

zwemmer een passende trainingsvorm en wedstrijdaanbod te garanderen. De 

evaluatie van deze besturing van de selectie is positief geëvalueerd en blijft volgend 

seizoen ook de leidraad voor de inrichting. 

 

Door een prachtig bedrag behaald bij het sponsorzwemmen is het gelukt om het 

aantal onderwater headsets uit te breiden. Zwemmers kunnen nu tijdens het 

zwemmen direct worden gewezen op techniek aanpassingen. 

 

Officials 

Het team van officals van ZV de Zaan bestaat uit een heel aantal trouw gedienden die 

ieder seizoen het mogelijk maken dat er wedstrijden gezwommen kunnen worden. 

Hartelijk dank daarvoor! Ook dit seizoen zijn er weer 4 ouders opgestaan om de 

klokcursus te volgen en staat de totale official staf nu op 25. Binnen de KNZB offical 

gemeenschap is carriere maken mogelijk en is Jemmy nu officieel kamprechter en 

Marc starter. Beiden van harte gefeliciteerd met dit mooie resultaat. 

 

Trainers 

Aan het eind van dit seizoen hebben 2 trainers afscheid genomen; Tony en Linda heel 

erg bedankt voor jullie bijdrage in de afgelopen jaren. Gelukkig zijn er ook weer 

nieuwe enthousiaste ouders en zwemmers opgestaan om te helpen en staat de 

trainersstaf nu op: 6 gediplomeerde trainers en 5 hulptrainers zorgen wekelijkse voor 

een training op hoog niveau voor de zwemselectie.  

In vergelijking met andere verenigingen is dit landelijk een kwalitatief en kwantitatief 

hoog aantal waardoor het mogelijk is om de zwemmers ook individuele aandacht te 

geven.  

 

Trainingskampen & activiteiten 

Onze jaarlijkse traditie van het teambuildings kamp (op eigen kosten, in september) 

houdt stand. Dit seizoen zijn we in Erm geweest. Met bijna 70 kinderen van zowel de 

selectie als het BZP hebben we 2 dagen intensief genoten van allerlei spellen. 

 

Naast dit kamp wordt er jaarlijks begin mei ook een trainingskamp van 5 dagen 

georganiseerd, waarbij er 5 uur per dag wordt getraind, voor de zwemmers die in juni 



moeten presteren op de N(JJ)K lange baan en de Jaargangfinale. Dit jaar een nieuwe 

bestemming: Mataro, waar 11 zwemmers op eigen kosten naar toe zijn afgereisd.  

 

Om het niveau te verbeteren zijn dit seizoen 5 mini-trainingskampen (op eigen 

kosten) gehouden waarbij de zwemmers na de ochtendtraining op zaterdag in 

Zaandam, een pilates les of landtraining kregen en vervolgens naar Beverwijk 

afreisden voor een clinic van een de bekende Nederlandse zwemmers. Op zondag 

stonden de zwemmers weer paraat om in de training van 2 uur in Beverwijk het 

geleerde van de vorige dag in de praktijk te brengen. 

 

Naast deze kampen, staat ook het jaarlijkse Pinkstertoernooi in Hagen, op de 

planning waar onze zwemmers in het 50-meter buitenbad flink veel medailles 

veroveren ook op internationaal niveau. Dit seizoen zijn Jennifer Tuijp, Daan Swart, 

Sven Bakker en Mara Koppen onderscheiden als beste in hun jaargang. Jennifer Tuijp 

werd tevens uitgeroepen tot de beste deelneemster van het toernooi. 

 

De samenwerking met het BZP bevalt goed en dit jaar zijn er: 2 filmavonden, een 

spelletjes middag en een familie spel middag georganiseerd. 

 

Uitdagingen 

Voor het seizoen 2018/2019 zien wij de volgende uitdagingen op ons pad komen: 

- Betere samenwerking met de waterpolo afdeling zodat kinderen niet op een 

jonge leeftijd al moeten kiezen tussen de 2 sporten. 

- Promotie naar de A-competie 

- Verhoging van het aantal estafette teams op de NK Estafette. 

- Lobbyen voor een 50 meter bad in de Zaanstreek zodat niet meer uitgeweken 

hoeft te worden naar dure zwembaden in Beverwijk/Amsterdam/Alkmaar. 

- Actieve sponsorcommissie om de investeringen die nodig zijn te kunnen doen 

en ervoor te zorgen ook de jaarlijkse eigen bijdrage (voor startgelden, 

trainingskampen, 50-mtr bad trainingen, gemiddeld 800 EUR per zwemmer) 

voor de (top)zwemmers naar beneden kan. 



 ZV De Zaan, afdeling Synchroonzwemmen,  
       jaarverslag 2017-2018    
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Synchroonzwemmen, jaarverslag seizoen 2017-2018 
 

Commissie 
Voorzitter:      Jeroen Vos 
Wedstrijdsecretariaat:    Sandra Beumer 
Namens de regio:    Anneloes ten Brink 
Namens de trainsters:    Karin Louw 
Public relations/sponsoring:   Rob IJskes 
 
Trainsters 
Bij het synchroonzwemmen zijn een aantal vrijwillige trainsters actief, die veel tijd steken in het 
voorbereiden van de trainingen, het coachen van de meisjes tijdens wedstrijden en die, waar 
mogelijk, ook als jurylid optreden bij wedstrijden. Zonder de enorme inzet van deze trainsters zou 
het niet mogelijk zijn om deze sport bij ZV De Zaan te beoefenen. De afdeling heeft twee 
hoofdtrainsters met een opleiding niveau 3, twee assistent trainsters met een niveau 2 en een 
aantal enthousiaste hulp trainsters. 
 
Andere vrijwilligers 
De afdeling Synchroonzwemmen is in het rijke bezit van vele vrijwilligers (ouders, oud-zwemsters 
en mensen die de sport een warm hart toedragen) die diverse taken uitvoeren. Alle ouders van 
de zwemsters worden actief betrokken bij trainingen, wedstrijden en andere ondersteunende 
inzet. Grote, maar ook de kleine taken, zijn heel waardevol, om de zwaarte van het vele werk te 
verlichten van de trainsters.  
 
Leden 
Helaas hebbe we aan het eind van dit seizoen afscheid moeten nemen van een aantal 
zwemsters. Voor een groot deel waren dit de oudere zwemsters die op hoog niveau zwommen. 
Reden voor vertrek is dat de sport, en dan met name de trainingstijden, niet verenigbaar is met 
studie of privé situatie. De instroom van nieuwe meisjes bleef achter, waardoor we verder 
gedaald zijn in het ledenaantal. 
 
Resultaten 
Door de zwemsters op allerlei niveau is deelgenomen aan diverse wedstrijden; daarbij is met 
name door onze jongste zwemsters zeer goed gescoord. Verder hebben we deelgenomen aan 
de NJK en aan de Synchrobeat, tot 15 jaar. Op deze wedstrijden merken we dat we te weinig 
trainingstijd hebben om mee te draaien in de top. 
 
Conclusie 
Het ledenaantal blijft een groot punt van aandacht. We gaan proberen om dit op korte termijn in 
het nieuwe seizoen flink uit te bereiden. Daarvoor is een plan van aanpak bedacht. We moeten 
echter ook reëel zijn en kijken naar de achteruitgang van leden in de afgelopen jaren. Mocht 
blijken dat het ons niet lukt om op korte termijn nieuwe leden te werven, zal gesproken moeten 
worden over het opheffen van de synchroon afdeling. 
 
De belangrijkste reden die vaak wordt gegeven voor het stoppen met de sport is dat de 
trainingstijden voor de ouders als vervelend worden ervaren (zaterdag vroeg in de ochtend en 
zondag midden op de middag). Wat bijzonder is, is dat er nagenoeg geen doorstroom plaats vindt 
vanuit de vereniging zelf. Dat is een punt van aandacht, want daar zou juist het merendeel van de 
leden uit voort moeten komen. 
 
Namens de commissie Synchroonzwemmen, 
Jeroen Vos 
Voorzitter 



 

 
 

 
 

Jaarverslag waterpolo seizoen 2017-2018 
 
Het is een zeer succesvol jaar geweest waarin de waterpolo-afdeling 
geschiedenis wist te schrijven. Alle drie de ManMeer!-Cups werden 
in de wacht gesleept door ZV De Zaan, een unieke prestatie!  Tijdens 
de finales op 31 maart in Heerenveen pakten Heren 1, Heren 2 en 
Dames 2 de beker waardoor het een compleet Zaans feest werd. 
Heren 1 pakte de dubbel, want een week eerder werd het 
kampioenschap van de eerste klasse bond al veilig gesteld. Komend 
jaar mogen onze heren net als de dames op het hoogste niveau weer 
hun kunsten vertonen. Ook de waterpolojeugd deed weer van zich 
spreken. Blikvanger was het pupillen D team dat overtuigend 
Kampioen van Nederland werd. 
 

 
 

Competitie 

De laatste jaren hebben we rond de 30 teams in de competitie waarmee we een van de grootste 
verenigingen van Nederland zijn. Het blijft een flinke organisatie, waarbij de druk op de beschikbare 
vrijwilligers steeds verder toeneemt. Genoeg scheidsrechters ´leveren´ blijft ook lastig, het is 
noodzakelijk om ook in het nieuwe seizoen weer een aantal vrijwilligers te vinden die willen gaan 
deelnemen aan de opleiding tot waterpoloscheidsrechts.  
 

 Seizoen 2014-2015 Seizoen 2015-2016 Seizoen 2016-2017 Seizoen 2017-2018 

 Teams Spelers Teams Spelers Teams Spelers Teams Spelers 

Pupillen o9 (FG) 1 9 2 13 2 14 2 12 

Pupillen o11 (EG) 2 18 2 17 2 18 3 25 

Pupillen o13 (DG) 3 27 2 21 3 30 3 29 

Meisjes o15 (CM) 1 10 2 23 2 21 1 8 

Jongens o15 (CJ) 2 21 2 20 2 18 2 20 

Meisjes o17 (BM) 2 15 1 12 2 18 2 19 

Jongens o17 (BJ) 2 22 2 26 2 18 2 18 

Jongens o19 (AJ) 1 9 1 11 1 14 1 13 

Dames 4 44 5 49 5 52 6 62 

Heren 11 132 10 126 10 133 10 138 

 
 
 

29 
teams 

307 
spelers 

29 
teams 

318 
spelers 

31 
teams 

336 
spelers 

32 
teams 

344 
spelers 

 
Bezetting waterpolocommissie 
Voorzitter: vacant; secretaris: Ingrid Schoen; financiën: Sandra Swerissen; pupillen: Oscar Bout; 
jeugd: Celine Vitalis; dames overige: Simone Schoen; heren overige: Fabian Bronger; ondersteunend: 
Martin Pot; heren en dames selectie (Topsport): Hans Stam, Heleen Keinemans en Sjoerd 
Oosterbaan. 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zaanse Sportpenning 
Jaarlijks worden alle sporters door de gemeente Zaanstad in het zonnetje gezet die Nederlands, 
Europees of Wereldkampioen zijn geworden. Net als vorig jaar was De Zaan van de partij.  
 

  

 
Onze eigen Nederlandse kampioenen uit 2017, de aspiranten meisjes BM1 en de pupillen DG1, waren 
voor deze uitreiking uitgenodigd. Uit handen van Jeroen Olthof, wethouder Sport, ontvingen zij de 
Sportpenning van de gemeente Zaanstad. 
 
 
Pupillen 
De jongste waterpolojeugd zijn de F-jes, oftewel de kinderen onder de 9 jaar. Plezier staat hier voorop 
en spelenderwijs het spelletje leren. De Zaan had 2 teams in de competitie waarvan het eerste team 
mee deed aan het officieuze NK. Op dit kampioenschap werd de zesde plaats van Nederland gehaald. 
Bij de E en D pupillen was de Zaan met het eerste team de sterkste van de regio en mocht het team 
naar het NK toe. Voor de E-jeugd (onder de 11 jaar) organiseert De Robben al jaren het NK. In Hilversum 
werd De Zaan 5e van Nederland. 
 
De pupillen onder de 13 jaar (D) van De Zaan mochten de nationale titel verdedigen in eigen huis. Het 
was volle bak in De Slag en dat gaf onze pupillen energie! Met 13-2 (ZVL), 21-0 (BZC) en een 26-5 
(ZPB) zege werd eenvoudige de finale gehaald. In de eindstrand was de ploeg van coach Dennis 
Ketelaars oppermachtig. Met 16-6 werd ZVL verslagen en de Nederlandse titel veroverd.  
 

 
  



Aspiranten 
De aspiranten onder de 15 jaar deden het goed in de competitie. Het tweede jongens team werd 
kampioen van de regio. Knap want je speelt vooral tegen de eerste teams van de andere verenigingen. 
Het eerste jongens team en de meisjes wisten zich via de competitie te plaatsen voor het NK. De 
jongens verloren in de poule van latere kampioen DONK en in de laatste 10 seconden van ZVL. Een 
vijfde plaats was daardoor het hoogst haalbare en dat lukte.  
 
De aspiranten meisjes van De Zaan hadden meer succes en wonnen alle poule wedstrijden. In de halve 
finale was ZVL te sterk waardoor de ploeg zich moest opmaken voor de strijd om het brons. Thuisploeg 

ZPC Wiekslag was daarin de tegenstander. Het team uit Alblasserdam had weinig in te brengen en met 
11-2 werd het brons veroverd door De Zaan.  
 

 
 
 

Bij de jeugd onder de 17 jaar is er geen competitie gevolgd door een NK, maar spelen de sterkste 
jeugdteams van Nederland in de Eredivisie. Bij de meisjes is De Zaan al jaren een van de toppers in 
deze competitie. Inmiddels bestaat de Eredivisie voor B-jeugd 4 jaar en ieder jaar is het de meisjes 
van De Zaan gelukt om in de finale van de play-offs te halen. Dit jaar hadden wij niet een, maar twee 
teams in de Eredivisie. De BM2 deed het uitstekend en eindigde zeer knap als zevende. De sterkste 
acht teams doen mee aan de play-offs, maar van de KNZB mocht ons tweede team helaas niet 
meedoen aan de strijd om de Nederlandse titel. De BM1 wist zich wederom te plaatsen voor de finale. 
In de eindstrijd was ZVL de tegenstander en het werd een bloedstollend gevecht. In Zaandam won ZVL 
met minimaal verschil de eerste ontmoeting: 5-6. Nu moest er gewonnen worden in Leiden. Na de 
reguliere speeltijd was het 7-7 en moesten strafworpen uitsluitstel brengen. ZVL won uiteindelijk na 
strafworpen met 12-11 en pakte daarmee de titel.  
 
De jongens onder de 17 eindigden als 9e in de Eredivisie. Het tweede team pakte de 9e plaats in de 
regio en herenjeugd werd 4e in de competitie.  
 
Jong oranje 
Zowel bij de jongens als bij de meisjes hebben er weer De Zaan spelers deelgenomen aan de Jong 
Oranje trainingen. Een aantal spelers zijn geselecteerd voor Europese en Wereldkampioenschappen. 
Op het EJK voor jongens o19 in Wit-Rusland, eindigde Oranje op een 12e plek. Voor dit team was Phil 
Brantjes geselecteerd. Lieke Rogge, Maxine Schaap en Yara Galje hebben deelgenomen aan het WJK 
voor meisjes o18 in Belgrado en eindigde daar als vijfde. Voor Lieke Rogge, Maxine Schaap en Anouk 
Bergsma stond daarna nog het EJK voor meisjes o19 in Portugal op het programma. Hier wist Oranje 
het brons te veroveren. De Zaan spelers Phil Brantjes en Don Rempt zijn geselecteerd voor de door de 
KNZB nieuw op te richten Waterpolo Academie. Dit is een fulltime waterpoloprogramma in Eindhoven 
voor jongens tussen de 16 en 21 jaar. 
 
 
  



Senioren 
Heren 1 wist alle doelen te halen en kende een droomseizoen. Twee jaar geleden was De Zaan al 
dichtbij promotie naar de hoofdklasse, maar lukte het niet via de promotie/degradatie wedsstrijden. 
Met oud-bondscoach Johan Aantjes nieuw aan het roer werd een nieuwe poging gewaagd. 
Aanvankelijk was het nog spannend, maar gedurende het seizoen begonnen de concurrenten meer 
punten te verspelen. Ruim voor het einde pakte De Zaan de titel in de eerste klasse en daarmee de 
promotie naar het hoogste niveau.  
 
Dames 1 begon het seizoen ook met een nieuwe hoofdcoach: Arjan Vos, voormalig jeugd-
bondscoach. De dames eindigde op de zesde plaats in de Eredivisie en werden uitgeschakeld in de 
kwartfinales van de play-offs.  
 

 
 
Naast het kampioenschap was het bekertoernooi een sprookje voor De Zaan. We zijn de afgelopen 
seizoen een echte cupfighter geworden. Heren 1, heren 2 en dames 2 wisten dit jaar de finale te 
halen. Er werd weer een bus geregeld zodat de supporters ook mee konden naar Heerenveen. Heren 
1 won met 14-9 van PSV, de Zaanse reserves pakten met 9-7 de overwinning op De Zijl 2. Dames 2 
was met 10-8 te sterk voor Het Y.  
 
Bij de overige senioren teams draait het vooral om plezier en speelt iedereen op zijn eigen niveau 
maar ook hier waren successen te vieren! De promotie van dames 3 van de 1ste klasse regio, naar de 
2e klasse bond, is een mooie opsteker en zorgt er voor dat de damesteams van De Zaan weer in 
iedere klasse vertegenwoordigd zijn binnen de bondscompetitie. 
 

Uitslagen seizoen 2017-2018 
Jeugd 
Pupillen o.9 (F jeugd) 
FG1   2e plaats eerste klasse, 6e op NK 
FG2  8e plaats eerste klasse 
 

Pupillen o.11 (E jeugd)  
EG1  kampioen eerste klasse, 5e op NK 
EG2  3e plaats tweede klasse 
EG3   4e plaats tweede klasse 
 

Pupillen o.13 (D jeugd) 
A team  Kampioen van Nederland 
B team   6e plaats tweede klasse 
C team  4e plaats tweede klasse 
 

Aspiranten (C jeugd) 
Meisje o.15 A 3e plaats van Nederland 
Jongens o.15 A 5e plaats van Nederland 
Jongens o.15 B kampioen tweede klasse 
 
Jongens 0.17 (B jeugd) 
Meisje o.17 A 2e plaats van Nederland 
Meisje o.17 B 7e plaats eredivisie 
Jongens o.17 A 9e plaats eredivisie 
Jongens o.17 B 9e plaats eerste klasse A 
 

Herenjeugd 4e plaats eerste klasse A 
 

Senioren 
Heren 1   Kampioen eerste klasse bond 
Heren 2  3e plaats reserve divisie 
Heren 3  5e plaats reserve tweede klasse bond 
Heren 4  8e plaats reserve eerste klasse bond 
Heren 5  2e plaats derde klasse A 
Heren 6  5e plaats derde klasse B 
Heren 7  4e plaats vierde klasse A 
Heren 8  9e plaats vierde klasse B 
Heren 9  10e plaats vierde klasse C 
Heren 10  11e plaats vierde klasse D 
 
Dames 1  6e plaats eredivisie 
Dames 2  4e plaats reserve divisie 
Dames 3  2e plaats eerste klasse A 
Dames 4  7e plaats tweede klasse B 
Dames 5  2e plaats derde klasse B 
Dames 6  4e plaats derde klasse A 
 
 

 



    
 

Jaarverslag FORZAAN 2017-2018 
 

FORZAANjagers 
De FORZAAN-commissie bestaat uit de volgende leden: 

De commissieleden (FORZAANjagers) tijdens het seizoen 2017-2018, in willekeurige volgorde  

Marcel van Berge 

Gijs Eijhusen 

Bas Hokke 

 

Gedurende het seizoen hebben we afscheid genomen van Saskia Aan en zijn we in bovenstaande 

samenstelling doorgegaan. 

Activiteiten 
FORZAAN heeft in haar derde seizoen, samen met de WPC, een reis georganiseerd naar de 

ManMeer!-Cup finale in Heerenveen om te werken aan de twee speerpunten van de 

supportersvereniging: Leden zich verbonden laten voelen met ZV De Zaan en de sfeer tijdens de 

wedstrijden van onze prestatieteams verhogen. 

We zijn met een supportersbus en vele zelfstandig reizende supporters naar Heerenveen getrokken 

en hebben daar, vanaf een volgepakte tribune, onze drie deelnemende teams (Heren 1, Dames 2 en 

Heren 2) naar de beker geschreeuwd. Vervolgens hebben we de dag afgesloten met een ouderwets 

knalfeest in Clubhuis ‘De Binding’. 

De toekomst 
We moeten dit seizoen zoeken naar een manier om de kar vlot te trekken met als doel het 

supporteren op de tribunes weer op te laten leven. 

 



 

Sponsorcommissie 2017-2018 
 

De coördinatie van alle sponsoring ligt bij de sponsorcommissie, de commissie rapporteert aan het 

bestuur van ZV de Zaan. De sponsorcommissie bestaat uit een voorzitter, een aantal leden met een 

adviserende rol en een aantal projectmedewerkers.  

 

Sponsorcommissie  

Voorzitter / Uitvoerder Rob Swerissen 

Sponsor beheer & werving Ton Stam, Rob Swerissen 

Beheer Borden Slag Rob Swerissen 

Penningmeester Harry van Meerendonk 

Adviseurs Ruud Keinemans, Petra Hardeman, Raoul van der Struijk 

Project medewerker(s) Oa Karin Hoorn, Ingrid Mentink, Celine Vitalis 

 

 

Naast het bedrijven van breedtesport heeft ZV de Zaan als vereniging de ambitie om structureel mee 

te blijven doen in de top van de verschillende disciplines, waarbij de talenten uit de eigen 

jeugdopleiding komen. Bij het hoge ambitieniveau dat wordt nagestreefd is financiele ondersteuning 

van buitenaf onontbeerlijk om de sport op een zo goed en gezond mogelijke manier te kunnen laten 

uitoefenen.   

Afgelopen seizoen heeft de sponsorcommissie met het organiseren van activiteiten hun best gedaan 

om geld binnen te halen dat besteed kon worden aan zeer basale zaken als trainingsmogelijkheden, 

reiskosten vergoeding, waterpoloballen, fitness, trainers, kleding, caps, ed.   

De financiële doelstelling in 2017-2018  was om minimaal 10% van de totale begroting  voor te laten 

komen uit sponsorgelden. Dit is uiteindelijk weer gelukt. Het blijft nog wel lastig om een solide buffer 

op te bouwen. 

In het overzicht hieronder is aangegeven welke activteiten wanneer hebben plaats gevonden in het 

afgelopen seizoen. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

In 2017-2018 hebben we extra aandacht besteed aan het op tijd klaar hebben van de juiste begroting 

waarbij per maand een overzicht was gemaakt van de te verwachten inkomsten en uitgaven. Dit 

blijkt toch altijd een lastig onderdeel. 

Ook dit jaar heeft de inzet mbt sponsorbeheer/werving er weer toe geleid dat we de meeste 

sponsors hebben kunnen behouden. Het is gelukt om nog een paar nieuwe bordsponsors te vinden 

in het afgelopen seizoen.  Daarnaast is het gelukt om een geheel nieuwe kledinglijn op te zetten met 

Arena en hebben we als vereniging een contract voor 3 jaar met Arena kunnen tekenen. 

De sponsoravonden met oud leden & spelers  was dit seizoen een succes.  

Sponsorevent eindejaars BBQ heeft helaas niet plaats gevonden. De wijnproeverij en inspiratiediner 

waren wederom een succes. 

 

 

 


