
 

 
 

 

 

Inleiding 
In deze nieuwsbrief het programma voor aanstaande zaterdag en de  

uitslagen van afgelopen zaterdag. 

 

Tevens de aankondiging van de opstart van de Grote Clubactie 

 

Het verslag van de wedstrijd van Heren 1 is overgenomen van  

SportenRozenburg 
 

FOTO VAN DE WEEK 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tussen de periodes door teamoverleg en aanwijzing van de coach bij DG1. 

 
Heb jij een toffe foto gemaakt? Van een teamlid in actie, of iets anders dat met 

waterpolo te maken heeft? Stuur deze dan op naar wpvoorzitterscom@gmail.com 

voor publicatie in de nieuwsbrief! 

 

 

 
 

 
Vanuit de Waterpolocommissie 
 
De kop van het seizoen is er af.  
 
De eerste speelronde verliep met name voor 
de jongste teams goed. De EG, DG en BJ 
teams hebben hun wedstrijden gewonnen.  
 
Bij de oudere teams verloren er 2 hun eerste 
wedstrijd en 2 wonnen hun eerste wedstrijd. 
 
We hebben dus een redelijk goede start 
gemaakt. 
 
De trainersbezetting voor de EG-training was 
wat mager. Inmiddels hebben Melanie van 
Kan en Kirsty Poortman zich aangemeld om 
mee te helpen met de trainingen. Bianca 
Klerks zal ook, wanneer haar werkrooster 
het toelaat, ook aanwezig zijn bij de 
trainingen. Ik wens alle drie de dames veel 
succes toe bij het begeleiden van de 
trainingen. 
 
Nu het seizoen gestart is willen we ook de 
teamfoto’s op onze website bijwerken. Dus 
hierbij het verzoek aan de coaches om een 
teamfoto te maken en naar 
wpvoorzitterscom@gmail.com te sturen. 
 
Naast de teamfoto’s is het ook leuk om 
regelmatig een wedstrijdverslag van elk team 
te kunnen plaatsen.  
 
Wie maakt een kort verslag van de wedstrijd 
en stuurt deze in?  
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Mededeling 
 
Op  vrijdagavond 7 oktober is het sport- en cultuurhuis 
De Dukdalf gesloten. 
De waterpolotraining op deze avond komt te vervallen. 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ook bij Heren 1 is er druk overleg tussen de periodes door 

 

 
 

Agenda 
 

24 september 2022 Competitie 

  1 oktober 2022 Competitie 

 7 oktober 2022 Geen training in Brielle   

8 oktober 2022 Competitie 

12 oktober 2022 Vergadering Waterpolocie 

15 oktober 2022 Competitie 

  5 november 2022 Competitie 

  9 november 2022 Vergadering Waterpolocie   

12 november 2022 Competitie 

14 december 2022  Vergadering Waterpolocie 

19 november 2022 Competitie 

26 27 november 2022 Competitie 

  3 december 2022 Competitie 

10 december 2022 Competitie 

17 december 2022 Competitie 

23 december 2022 Laatste training 2022 

 

Valse start voor de waterpoloërs SCOMZeehondDuck 
Gegevens: | Gepubliceerd: 21 september 2022 
 
Zeker de eerste twee periodes werden de waterpoloërs van 
Hoogvliet/Rozenburg/Brielle overlopen in de eerste thuiswedstrijd 
van het seizoen 2022-2023. Na twee keer 6 minuten stond er 1-9 op 
het scorebord en dat was ver misschien zelfs ver onder de maat van 
het team van Harry Kok. De te laat ingezette inhaalrace kon het tij 
niet meer keren, maar indrukwekkend was die inhaalrace wel. 

 
SCOMZeehondDuck heeft de selectie bij elkaar weten te houden. 
Alleen Maik Kok zal niet zo heel veel meer voor het team van Harry 
Kok uitkomen. Geen afvallers, maar zeker ook nog geen 
aanstormende jeugd. Maar SCOMZeehondDuck heeft een team die 
misschien niet gelijk mee kan doen voor de kopposities, maar zeker 
een ploeg voor het linkerrijtje. We wilde aanvoerder Ties Jacobs, na 
afloop van de verloren wedstrijd tegen AZC, bijna feliciteren met zo’n 
wederopstanding, tijdens de laatste twee perioden. Een ploeg die zo 
terug kan komen verdiend meer dan de lege handen waar Kok en 
zijn mannen nu mee huiswaarts moesten keren. En eigenlijk was 
een punt, ondanks de slechte start, zeker op z’n plaats geweest. “Ik 
weet niet wat er de eerste twee periodes gebeurde. Ik denk wennen, 
de derde periode ging het al een stuk beter en de vierde periode 
sloeg toch bij hun de vermoeidheid toe. Wij kwamen juist in het ritme 
en wisten wat we moesten doen. Het leek in het begin dat we even 
niet meer wisten, of het allemaal nieuw was. We waren toch nog 
dicht bij een punt. Die laatste backhand van Robert (Goedendorp, 
red.) had zomaar in het netje kunnen vliegen. Eigenlijk toch wel zuur. 
Na de zomervakantie waren we het gewoon kwijt. In de eerste twee 
periodes zaten er geen automatismen in. Misschien van de kant nog 
beter te zien, maar we raakte snel de bal kwijt en dan krijg je break 
op break. In de derde- en vierde periode hadden we zelf meer 
balbezit en wordt je minder snel verrast. Uiteindelijk valt het voor me 
gevoel nog wel mee. Lekker meer trainen en vooral met de bal. Tot 
nu toe veel zwemmen en werken aan conditie. Dat zag je ook in de 
laatste periode. Het team is nog sterk genoeg. We moeten mee 
kunnen doen.” 
Uiteindelijk niet zo somber, maar daar zag het in de eerste twee 
periodes zeker niet naar uit. Na 48 seconde lag de eerste in het netje 
achter de doelman Aime Hadouchi van de thuisploeg, Bram 
Tigchelaar was voor AZC de maker. Doelpunten volgde elkaar in een 
rap tempo op voor AZC in de Rozenburcht. In de tweede periode 
schroefde AZC de voorsprong verder op en leek een debacle in de 
maak. Na twee keer 6 minuten zuivere speeltijd een achterstand van 
2-9. Alleen Jeffrey Meesters en Alex Heskes wisten in de eerste 
twee perioden voor de thuisploeg het netje te raken. Wat coach 
Harry Kok, tussen de tweede en derde periode, verteld heeft? Maar 
SCOMZeehondDuck ging zich met de wedstrijd bemoeien. Vier 
doelpunten van Robert Goedendorp, 2 van Alex Heskes en ook de 
broertjes Aknaev, Daniel, Erik en Sacha wisten het netje te vinden. 
Allemaal te laat voor punten, maar indrukwekkend was de inhaalrace 
wel. Bijna een felicitaties waard. 

 
Coach Harry Kok 
“Dik dubbele cijfers en er niet aan te pas komen is niet in me 
opgekomen. Ik had er wel vertrouwen in dat dat niet zou gebeuren. 
We zijn nog niet zo lang bezig en hoofdzakelijk trainen op conditie en 
schoten met de bal. Dat zag je bij de tegenstander ook wel. Niet dat 
ze minder gingen spelen, maar de conditie het af liet weten. Die 
eerste goal was een baal momentje van onze keeper en het leek of 
dat hij daar een poosje in bleef hangen. Je zag in die eerste twee 
periodes dat ze feller waren, meer de absolute wil om te winnen. Wij 
hebben het niet laten gebeuren en zij werden vermoeid. Schoten die 
er in het begin in gingen kwamen nu amper bij onze keeper. AZC is 
een grote vereniging en dit was hun vijfde team. Als er dan een paar 
spelers zijn die wat rustiger en lager gaan spelen, zijn die het poloën 
niet gelijk verleerd. Dat hebben wij niet, wij zijn het eerste team. Wij 
gingen in het begin ook forceren in plaats van het spelletje te gaan 
spelen. We moeten wedstrijdritme opdoen. Of we kansen hebben? 
Teams zijn weer door elkaar gehaald en als het geen eerste teams 
zijn afwachten welke spelers lager zijn gaan spelen. Maar we 
hebben veel eerste teams in de afdeling, dus we gaan het zien.” 

 
Doelpunten: Jeffrey Meesters 1X, Alex Heskes 2X, Robert 
Goedendorp 4X, Daniel Aknaev, Erik Aknaev en Sacha Aknaev ieder 
1 keer. 

 
Stand na: 1e Periode 1-5, 2e Periode 2-9, 3e Periode 4-11, 4e 

Periode 10-11.xcbx 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programma voor 24 september 2022 
 

Tijd Wedstrijd Locatie 

13:40 SVH EG*3  - SCOMZeehondDuck  EG1 Sportcentrum de Wilgenring 

15:00 SVH DG3  - SCOMZeehondDuck DG*2 Sportcentrum de Wilgenring 

16:45 De Kempvis H6  - SCOMZeehondDuck  H4 Rivièrabad 

17:30 SCOMZeehondDuck DG*1  - d'ELFT DG1 De Rozenburcht 

18:15 SCOMZeehondDuck  H3  - Z&PC Rotterdam H8 De Rozenburcht 

18:50 ZPB H&L Productions AJ1  - SCOMZeehondDuck  AJ1 Inge de Bruijn Zwembad 

18:55 Z&PC De Gouwe H2  - SCOMZeehondDuck  H1 De Sniep 

 

Rooster Spelbegeleiders en Wtafel 24 september 
 

Tijd Thuis Zwembad Spelbegeleider Tafel 1 Tafel 2 Tafel 3 

17:30 SCOMZeehondDuck DG1 Rozenburg G. van Antwerpen D. Neve G. van Noort X 

18:15 SCOMZeehondDuck H3 Rozenburg X D. Neve G. van Antwerpen R. Miltenburg 
 

Uitslagen 17 september 
 

Wedstrijd Uitslag 

SCOMZeehondDuck  H4  - Wiekslag H4  10-1 

SCOMZeehondDuck  H1  - AZC H5  10-11 

ZVVS H5  - SCOMZeehondDuck  H3  8-5 

SCOMZeehondDuck  AJ1  - ZVVS AJ1  5-6 

De Lansingh DG1  - SCOMZeehondDuck DG*1  2-28 

ZVVS H4  - SCOMZeehondDuck  H2  6-7 

SCOMZeehondDuck  BJ1  - NieMo Barracuda BJ1  17-1 

SCOMZeehondDuck DG*2  - ZVS/Poseidon DG*1  5-4 

SCOMZeehondDuck  EG1  - Z&PC Rotterdam EG2  10-1 

 



 

 
 
Sport Clubs Oude Maas en Zwemvereniging De Zeehond’73 hebben een permanente sponsoractie lopen. 
 
Je kunt de vereniging sponsoren via Sponsorkliks. Doe je een aankoop bij één van de aangesloten webwinkels 
dan sponsoren zij de vereniging van jouw keuze. Een deel van het aankoobedrag gaat naar de vereniging.  
 
Dus check bij een aanschaf via een webshop of deze aangesloten is bij SponsorKliks. 
 
Hoe werkt het?  
 
Ga naar www.sponsorkliks.com 
Zoek je sponsordoel:   Sport Club Oude Maas   of   Zwemvereniging De Zeehond’73 
Zoek de winkel waar je een bestelling wilt plaatsen 
 
Plaats je bestelling op de gebruikelijke wijze. 

 
Dus ga je iets online kopen?  Doe dat via Sponsorkliks en ondersteun je vereniging. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

SCOM doet mee met de Grote Clubactie 
 
Zaterdag 24 september start de landelijke lotenverkoop van de Grote Clubactie. Ook wij doen mee en we 
willen natuurlijk zoveel mogelijk loten verkopen. Dit jaar zetten we ons in voor aanschaf van 
Waterpolomaterialen. Een lot kost € 3,- per stuk, waarvan 80% (dus € 2,40 per lot) direct naar onze clubkas 
gaat.  
 
Verkoopboekje met QR-code 
Onze jeugdleden zullen via het verkoopboekje loten gaan verkopen. Het verkoopboekje is uitgebreid met 
een extra optie. Kopers kunnen ook met hun telefoon een lot kopen door de QR-code op de voorkant van 
het verkoopboekje te scannen.  
 
We doen het samen 
We gaan er met z’n allen vol voor en hopen ons doel te behalen met behulp van de steun van familie, 
vrienden en mensen uit de omgeving! Juist nu kunnen we die extra steun goed gebruiken. 
 
Alex Heskes is vrijdag in het zwembad aanwezig om de boekjes uit te reiken. 
Voor vragen is Alex via het mailaccount: scom.algemenezaken@gmail.com  te bereiken 
 

 

http://www.sponsorkliks.com/

