
 
 
 

Waterpolo Jaarverslag 2016-2017 

Samenstelling waterpolocommissie 

De waterpolocommissie bestond afgelopen seizoen uit Lars Houdijk (Voorzitter), Marieke Weijers 

(Secretaris, aanspreekpunt Dames), Peter Lenzen (aanspreekpunt Heren), Yoeri Berk (materiaal en 

PR), Jan Mantel (aanspreekpunt Jeugd) en Caroline Smeets (lid). 

Het komende seizoen (2017/2018) zal Marieke Weijers geen deel uit maken van de WPC. Zij zal 

(tijdelijk) vervangen worden door Klaas Mantel.  

 

Deelnemende teams/aantal leden 

De waterpoloafdeling bestond dit jaar uit 119 leden die we vervolgens in 11 teams hebben 

onderverdeeld, te weten: vier Heren teams, twee Dames teams,  Aspiranten Jongens onder 19 

jaar, Aspiranten Jongens onder 17 jaar en gemengd onder 13 jaar. Daarnaast is er de jongste 

aanwas van onder 11 jaar en onder de 9 jaar. Als laatste was er ook een G-team.  

Begin dit seizoen werd er een team (Heren 4) teruggetrokken i.v.m. een tekort aantal 

scheidsrechters van Oceanus.  

 

Begeleiding teams 

Heren 1  Trainer/coach   Klaas Mantel/Erik Bras  

Heren 2   Trainer/coach   Ronald Donker  

Heren 3   Trainer /coach  Peter Lenzen  

Heren 5  Trainer    

Dames 1   Trainer/coach  Ed van Diemen 

Dames 2  Trainer/coach  Eddy Zethof  

Jongens O19  Trainer/coach   Herman van Zijverden/Dennis Reijnders 

Jongens O17  Trainer/coach  Davy Nab/Niels Bertoen            

Gemengd O13  Trainer/coach   Jan Mantel/Noortje van de Meer 

Gemengd O11/O9 Trainer/coach  Joyce Schouten 

G-Team  Trainer/coach  Sabina Terlouw/Christa Buskermolen 
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Resultaten competitie 2016/2017 

Alle resultaten op een rij van seizoen 2016/2017: 

Team Klasse Eindstand 

Heren 1 2e klasse bond 10e   

Heren 2 1e reserveklasse bond 6e   

Heren 3 3de klasse regio 2e  

Heren 5 4de klasse regio 3e  

Dames 1 1de klasse bond  5e   

Dames 2 3de klasse regio 10e  

Jongens onder 19 1ste klasse regio 3e  

Jongens onder 17 1ste klasse regio  10e  

Gemengd O13 4e klassen regio (5X5) 4e  

 

Scheidsrechterbestand 

Het scheidsrechterbestand van Oceanus bestond in 2016-2017 uit de volgende drie personen: 

Eddy Zethof, Willem van de Burgt en Marieke Spitteler. Afgelopen seizoen zijn er zes vrijwilligers 

begonnen met de scheidsrechtercursus. Dit zijn: Noortje van de Meer, Nikki van de Meer, Sofie van 

de Ven, Joyce Schouten, Pim Houdijk en Job Houdijk. Daarnaast zal volgend seizoen David Currie 

(weer) gaan fluiten voor Oceanus.  

 

W-officials: 

Het huidige W-officialbestand bestond afgelopen seizoen uit 65 personen. Ieder lid is verplicht om 

in het jaar dat ze 16 jaar worden hun W’tje te halen en minimaal twee maal per seizoen achter de 

tafel te zitten. Volgend seizoen zal er ingezet worden om een W-official cursus te organiseren in 

Aalsmeer en zo nog meer W’tjes op te leiden.  

 

Toernooien 

- Bekertoernooi (ManMeerCup) 
Afgelopen seizoen heeft geen enkel team deelgenomen aan de ManMeerCup i.v.m. de datum van 

de eerste speelronde (Aalsmeerse Pramenrace). 

- Oceanus Oliebollentoernooi 
Afgelopen seizoen is er geen Oliebollentoernooi georganiseerd omdat er geen juiste datum 

gevonden kon worden. Voor volgend seizoen staat er zeker weer een Oliebollentoernooi op de 

kalender! 

 

- Oceanus Scholentoernooi 
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Op 11 maart 2017 was het Oceanus Scholentoernooi. De opkomst van dit jaar lag lager dan 

voorgaande jaren, zo rond de 75 kinderen verdeeld over negen teams. Van 15:00 tot 16:30 werd 

er door de groepen 5/6 gestreden om de bekers, van 17:00 tot 19:00 waren de groepen 7/8 aan 

de beurt. Het hele toernooi verliep niet geheel naar onze wens, vooral aan het aantal deelnemers 

willen we volgend seizoen hard werken, om zo een nog beter en groter scholentoernooi neer te 

zetten! 

 

- Oceanus Jeugdtoernooi 
Op de agenda staat nog het Oceanus Jeugdtoernooi wat op 13 mei 2017 zal gaan plaatsvinden. Er 

is veel animo voor het toernooi; tot nu toe hebben we al 39 aanmeldingen gehad voor het toernooi. 

Door een beperkte beschikbaarheid kunnen we waarschijnlijk rond de 25 á 30 teams kunnen 

indelen.  

We gaan uit van een hoge opkomst en een mooi toernooi.  

 

- Diverse toernooien: 
Tot slot hebben er diverse teams aan toernooien bij andere verenigingen deelgenomen, te weten: 

Zepta (Ter Apel), de Snippen (Amstelveen), ZPCH (Hoofddorp).  

 

Tot slot 

Niet alleen binnen Oceanus maar ook binnen de afdeling waterpolo merken we dat we aan het 

vergrijzen zijn. Met steeds minder jeugdteams maken we ons zorgen over de toekomst van de 

afdeling waterpolo. Daarom heeft de WPC besloten dat we komend seizoen meer op de jeugd gaan 

focussen. Hierbij denkende aan meer begeleiding van de teams en trainers van de jeugd, meer 

wervingsacties voor de jeugd en een actievere rol ten aanzien van jeugdtoernooi enz.  

Dit alles om de waterpoloafdeling van Oceanus een goede toekomst te realiseren met veel jeugd.  

 

Namens de waterpolocommissie, 

Lars Houdijk, Marieke Weijers, Jan Mantel, Peter Lenzen, Yoeri Berk en Caroline Smeets  

waterpolo@oceanusaalsmeer.nl 
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