
Jaarverslag 2011 Onderwater Hockey 

Leden aantal 

 Januari 2012: ± 24 stabiel aantal leden die wekelijks op de training aanwezig is 

 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 2011 senioren 

 Workshop onderwaterhockey Avion Damesteam 

 Workshop onderwaterhockey Haagse Hogeschool Sportopleiding 

 Workshop onderwaterhockey Scouting 

 Tweetal oefenwedstrijden tegen Aqua Delfia 

 Vlietentocht, 6km zwemmen van Vlaardingen naar Maassluis 

 Tijdens de vakantiesluiting 3x meegetraind bij Aqua Delfia 

 Mosseltoernooi in Dordrecht 

 Revisie van de doelbakken waardoor een bedrag van €800,00 is bespaard! 

Activiteiten in 2011 junioren 

Frits-Jan Edelijn en Ruud Oosterhof zijn de coaches en begeleiders van het jeugdteam 

onderwaterhockey. Het jeugdteam heeft meegedaan aan de landelijke competitie en aan 

meerdere jeugdtoernooien.  

Kim van Adrichem traint het jeugdteam bij ZVVS. Een aantal jeugdleden trainen mee op de 

woensdag en vrijdagavond. Sinds eind 2011 assisteert Chiel Verhoeff ook bij de training. 

 Trainingen: 

 Op woensdagavond hebben we regelmatig de beschikking gehad over 3 banen. Met een 

minimum opkomst van 10 (vaak meer) onderwaterhockeyers per avond is dankbaar 

gebruik gemaakt van de geboden ruimte. Ruimte die is gebruikt om naast conditie tevens 

extra puckoefeningen te doen.  

 Op de vrijdagavond wordt regelmatig gespeeld met drie teams doordat er een stabiele 

opkomst is van rond de 20 man. Het afgelopen jaar zijn meerdere tactiekbesprekingen 

gehouden die zijn vruchten af beginnen te werpen. Tijdens wedstrijden en toernooien is 

gebleken dat met een goed tactisch spel een tegenstander die op papier sterker is 

verslagen kan worden.  

Toekomst 

 Stabiel aantal leden, getracht wordt de doorstroming vanuit de jeugd beter te laten 

verlopen. 

 Meer oefenwedstrijden organiseren door actiever andere verenigingen te benaderen 

 Streven naar 2 tot 3 workshops per jaar 

 Meer toernooien spelen, mogelijk internationaal (Barcelona) 

 


