Jaarverslag onderwaterhockey 2016

Het jaar verslag voor 2016 voor onderwaterhockey is het best te beschrijven door naar de
competitie 2016 – 2017 te kijken.
De onderwaterhockey competitie is een landelijke competitie die gespeeld wordt in Zeist In deze
competitie hebben we ons ingeschreven in de klasse jeugd tot 19 jaar.
De competitie begint dat er over twee speeldagen verdeeld tegen ieder team wordt gespeeld.
Hierna wordt bepaald of je in de A‐poule of de B‐poule speelt. Wij hebben op beide dagen slechts
een wedstrijd gewonnen en kwamen dus terecht in de B‐poule.
De B‐poule bestond dit jaar uit 5 teams. In de drie resterende speeldagen wordt tegen ieder team
gespeeld. De jeugd speelt dan dus 4 partijen op een dag.
Degene die aan het eind van de competitie de meeste punten heeft verzameld mag zich kampioen
noemen. Vorig seizoen zijn wij begonnen met een groot aantal nieuwe jonge spelers, waarbij de
gemiddelde leeftijd op ongeveer 12 jaar lag. Deze jeugd heeft heel veel plezier met het spelen van
onderwaterhockey en is zeer leergierig. Dit heeft tot gevolg dat er bijna geen opzeggingen zijn en dat
ons niveau ten opzichte van vorig jaar sterk is gestegen. Echter voor aanvang van de competitie
vallen al onze spelers nog onder de de grens van 16 jaar.
Tijdens de derde speeldag (de eerste speeldag in de B‐poule) werd het duidelijk dat we hard vooruit
zijn gegaan en hebben dan ook twee van de vier wedstrijden gewonnen.
Aan het einde van 2016 stonden we op de 4e plaats in de competitie. Dit was dus al beter dan vorig
seizoen.
Onze jeugd heeft echter laten zien dat ze uit het juiste OWH hout zijn gesneden en hebben tijdens
de eerste speeldagwedstrijd van 2017 van de 4 wedstrijden er slechts een verloren en dus 3
gewonnen. Door dit geweldige resultaat stegen we naar de 3e plaats in de competitie.
Op zondag 26 maart stond de laatste speeldag van het seizoen op de kalender. Tijdens deze laatste
speeldag heeft onze jeugd vriend en vijand verrast door geen wedstrijd te verliezen. Ze hebben
namelijk 3 wedstrijden gewonnen en 1 gelijk gespeeld. Zo goed als die dag hebben ze nog nooit
gespeeld. De samenwerking, het doorzettingsvermogen, de vechtlust en bovenal het plezier
kwamen allen samen en hebben tot dit goede resultaat geleid.
Het gevolg van dit geweldige spel is dat onze OWH jeugd tot de 2e plaats in de competitie zijn
gestegen. Dit is het beste resultaat van de OWH jeugd in onze vereniging.
De groep met geinteresseerden voor OWH is bij de jeugd alleen maar aan het groeien. Tijdens
trainingen hebben we bijna altijd meer dan 10 spelers in de twee beschikbare banen. Helaas hebben
we maar 30 minuten beschikbaar tijdens de trainingen. Dit betekent dat we strak op tijd moeten
beginnen om geen kostbare tijd te verliezen. Onze OWH’ers zijn dit gewend en trainen dan ook hard.
De wens van ons trainers is om meer te kunnen trainen, gelijktijdig hebben we het verzoek van OSCD
uit Dordrecht gekregen om samen met hun jeugd te trainen. In overleg met het bestuur hebben 4

extra trainingen op zondag kunnen afspreken. Twee bij OSCD en twee bij ons. Tijdens deze
trainingen zijn er ongeveer 20 kinderen die met veel plezier en passie OWH spelen. Deze trainingen
zijn dan 2 uur lang waarbij we de beschikking hebben over het gehele bad. Wij als trainers zijn er van
overtuigd dat deze trainingen zeker hebben bijgedragen aan het verbeteren van het spel.
Al met al een zeer positief seizoen voor de jeugd met een geweldige 2e plaats in de competitie als
beloning voor het harde trainen.
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