
Jaarverslag 2010 onderwaterhockey 

Leden aantal 

 Januari 2011: ± 26 de dip is eruit, nu meer leden dan in 2008 

 Januari 2010: ± 23 vanuit het OWH Jeugdteam VLAARDINGEN langzaam aanwas  

 Januari 2009: ± 20 stabilisatie in crisis tijd iedereen moet op de centjes letten 

 Januari 2008: ± 25 in dit jaar vertrekken er wat prominente leden naar het buitenland 

Activiteiten in 2010 senioren 

 20 februari Baracuda Reiger Toernooi 

 26 maart Oefenwedstrijd tegen het Nederlands damesteam 

 16 april  Oefenwedstrijd tegen Aqua Delfia 

 29 april  Oefenwedstrijd in Delft op donderdagavond tegen Aqua Delfia 

 14 mei  Clinic 

 4 juli  Vlietentocht, 6 km zwemmen van Vlaardingen naar Maassluis 

Onder bezielende begeleiding van onze  VRB1 boot met kapiteins Jeroen 

en Astrid van Niel werd er door 10 personen van Vlaardingen Vlietzicht 

naar hartje Maassluis gesnorkeld met o.a. uitstekend barbecue adres. 

Hiervoor is zelfs een officiële vergunning bij het College van B&W Midden-

Delfland aangevraagd. 

 Juli  Tijdens de vakantiesluiting van de kulk 4x meegetraind bij Aqua Delfia 

 2 oktober Mosseltoernooi in dordrecht 

 5 november Oefenwedstrijd tegen Aqua Delfia 

Activiteiten junioren 

OWH jeugdcompetitie, Ruud Oosterhof en Frits-Jan Edelijn verzorgen in samenwerking met de 

ouders van de jeugd de ritten naar Zeist. Daarnaast organiseren Ruud, Frits-Jan en Kim van 

Adrichem de trainingen op de maandagavond.  

Trainingen: 

De trainingen worden goed bezocht, regelmatig komt het op vrijdag voor dat er zowel in het 

diepe als het ondiepe tegelijk gespeeld dient te worden om een fatsoenlijke verdeling te kunnen 

maken in aantallen. In 2010 hebben we ook de beschikking gekregen over 2 banen op de 

woensdagavond. Met de huidige opkomst op de woensdagavond zijn deze meer dan nodig, als 

afdeling onderwaterhockey zijn wij dan ook verheugd dat we twee banen hebben gekregen. In 

2010 is gestart met tactiekbesprekingen en specifieke oefeningen om het niveau van het team te 

laten stijgen. Uit de oefenwedstrijden is duidelijk gebleken dat met een goede tactiek van een 

“beter” team gewonnen kan worden.  

 



Toekomst 

 Er gaan geruchten dat de nationale competitie wordt verplaatst van Zeist naar het 

zwembad in Dordrecht. Hierdoor wordt het grote struikelblok, de afstand, weggenomen 

en zijn er genoeg personen om een team te kunnen vormen. We houden deze 

ontwikkelingen dan ook nauwlettend in de gaten  

 Er is een nieuwe contactpersoon aangesteld, Robbert Scheijbeler. Hij gaat komende jaren 

beter contact onderhouden met andere verenigingen. 

 Het houden van meer clinics dan in 2010 zodat het onderwaterhockey meer bekendheid 

krijgt en het ledenaantal verder kan groeien. 

 

 

 

 


