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“de Natte Krant” 

 

 Contributie 2014 
S: Het lidmaatschap voor deze onderdelen is 

per seizoen. Opzegging kan alleen per einde 
seizoen (1 juli). Voor alle overige onderdelen 
geldt een opzegtermijn van 3 maanden. 
W: Voor dit onderdeel geldt een wachtlijst. 

Voor alle overige onderdelen kan op iedere 
datum worden gestart. Contributie start en 
stopt per de eerste van een kalendermaand, 
en uitsluitend per automatische incasso.  
Bankgiro/Girorekening nummer is aan te 

vragen per email. De aangegeven contributie 
is per maand. Indien u zich wenst aan te 

melden voor één van de onderdelen, kunt u 
gebruik maken van het aanmeldingsformulier. 

Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact 
met u op, en plaatsen u(w kind) indien nodig, 
op de wachtlijst. 
Wijziging waterpolo onderdelen volgt zo 

spoedig mogelijk. 

Het bestuur 
Voorzitter: 
Dirk Arij de Jong 

Tel: 06-51212280 
e-mail: voorzitter@orka97.nl 

Secretaresse: 
Vacant  

Tel: 
e-mail: secretariaat@orka97.nl 

Penningmeester: 
Piet van der Stelt 

Tel: 0182373157 
e-mail: pietvanderstelt@hetnet.nl 

Elementair: 
Henk van Stijn 

Tel: 0180313418  
e-mail: 
elementair@orka97.nl 

Waterpolo: 
Vacant  

Tel: 
e-mail: waterpolo@orka97.nl 

Activiteitencommissie: 
Vacant  

Tel: 
e-mail: 
aktiviteitencommissie@orka.nl 

Overige adressen 
Opgave zwemlessen: 
Herman Scholte, Tel: 0180319767 (alleen op 
dinsdag & donderdag tussen 18.00 en 20.00 
uur), e-mail: wachtlijst@orka97.nl 

Ledenadministratie & contributie: 
Piet van der Stelt 
Tel: 0182373157 
e-mail: ledenadministratie@orka97.nl 

Contactpersoon Elementair: 
Henk van Stijn, Tel: 0180313418 
e-mail: lescoördinator@orka97.nl 

Waterpolowedstrijdsecretaris: 
Nico van Leeuwen, Tel: 0182-373415 
e-mail: nvanleeuwen@niemo.nl 

Trimzwemmen: 
Mary Boon, Tel: 0182-373048 
e-mail: pietvanderstelt@hetnet.nl 

Waterpolo Algemeen: 
Erik van Leeuwen, Tel: 06-27329845 

 e-mail : evanleeuwen@niemo.nl  

Waterpolo Senioren: 
  

Waterpolojunioren: 
Janneke Goedegebuure, Tel:  
e-mail: jgoedegebuure@niemo.nl 

“De Natte krant”:  
Bert Essing,  e-mail: ajessing@caiway.nl 

Website:  www.orka97.nl 
e-mail: webmaster@orka97.nl 

Onderdeel  euro  Extra  

Inschrijfgeld  16,50  - 

Watergewenning  19,45  W 

Zwem-ABC  28,45  - 

Snorkelen, Zwemvaardigheid, 

 Verstandelijke Beperking Leszwemmen 
Volwassenenzwemmen, Survival, 

 

22.20  - 

Vinzwemmen 22,50 - 

Triathlonzwemmen, Trimzwemmen, 

Banenzwemmen  
15.10 - 

Waterpolo Jeugd (t/m 16 jr.)  26,75  S 

Waterpolo Senioren  29,05 S 

Waterpolo Herenselectie 1+2 35,10 S 

Waterpolo Damesselectie 1+2 32,90 S 

Vervolgonderdelen  7,15 - 

Dit alles ondervoorbehoud van typefouten 

Het officiële clubblad van zwem- en waterpolovereniging: ORKA’97 
Eindredactie en samenstelling: Bert Essing, e-mail: ajessing@caiway.nl 

mailto:penningmeester@orka97.nl
http://www.orka97.nl/aanmelden/
mailto:lescoördinator@orka97.nl
mailto:nvanleeuwen@
mailto:evanleeuwen@niemo.nl
http://www.orka97.nl/
mailto:webmaster@orka97.nl
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De trainings / lestijden van de verschillende onderdelen 
Elementair 

Dag Tijd Zwembad Onderdeel 

Woensdag 

18.00 - 18.30 

De Zuidplas 

Zwem A 

18.30 - 19.00 Zwem A 

19.00 - 19.30 Zwem B, zwem A (ouder/kind) 

19.30 - 20.00 Zwem C, zwem A (ouder/kind) 

20.00 - 20.45 
Banenzwemmen,Banenzwemmen voor medewerkers, 
Vinzwemmen 

Zaterdag 

08.00 - 08.30 

De Zuidplas 

Zwem A 

08.30 - 09.00 Zwem A 

09.00 - 09.30 Zwem A 

09.30 - 10.00 Watergewenning, Zwem B 

10.00 - 10.45 Zwem C 

10.45 - 11.30 
Survivalzwemmen 1/2/3 

Zwem A (ouder / kind) (10.45-11.15) 

11.30 - 12.15 
Zwemvaardigheid 1/2/3, 
Zwem A (ouder /kind) (11.15-11.45) 

12.15 - 13.00 
Snorkelen 1/2/3 
Snorkelen A/B/C 

Waterpolo 
MAANDAG 
Zuidplas, Moordrecht 
18:30 – 19:30 uur*   MiniPolo 1 en 2 , E Jeugd 1 en 2. 

19:15 – 20:15 uur*   C Meisjes + B Jongens + A Jongens (onder 15, 17 en 19 jaar) zwemtraining 
Polderbad, Nieuwerkerk aan den IJssel 
20:00 – 21:15 uur*   Herenselectie 
21:00 – 22:15 uur*   Damesselectie + Dames 3 

DINSDAG 
Zuidplas, Moordrecht 
18:30 – 19:30 uur*   D Jeugd + C Meisjes (onder 13 en 15 jaar) 
19:15 – 20:30 uur*   B Jongens + A Jongens (onder 17 en 19 jaar) 

21:15 – 22:15 uur    Heren 3 t/m 5 
DONDERDAG 
Zuidplas, Moordrecht 
18:45 – 19:45 uur*   MiniPolo 1 en 2 , E Jeugd 1 en 2, D Jeugd (onder 13 jaar) 
19:30 – 20:30 uur*   C Meisjes, B Jongens  

21:15 – 22:00 uur    Dames 3 
Polderbad, Nieuwerkerk aan den IJssel 
20:15 – 21:30 uur*   Damesselectie 

21:30 – 22:15 uur    Heren 1 t/m 5 

VRIJDAG 
Polderbad, Nieuwerkerk aan den IJssel 
20:15 – 21:30 uur*   A Jongens + B Jongens (onder 17 en 19 jaar) 
ZATERDAG 

08:15 – 09:15 uur*   MiniPolo 1 en2,   E Jeugd 1 en 2, D Jeugd  

* inclusief 15min droogtraining, als trainingstijd gerekend 
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 J A A R V E R G A D E R I N G   2 0 1 4 
 
 
 

Aan al onze leden en medewerkers,      
Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van onze jaarlijkse  
ledenvergadering op 2 april 2014  
De vergadering vindt plaats in het IJsclubgebouw aan de Leliestraat 72  
te Moordrecht, aanvang 20.30 uur.  
Ook de ouders van de jonge leden zijn van harte welkom.   
      
Agenda      
1.  Opening     
2.  Ingekomen stukken     
3.  Verslag Algemene Leden vergadering 2013 ( zie clubblad maart 2014) 
  
4. Jaarverslag van het bestuur     
5. Jaarverslag van de penningmeester     
6. Verslag kas commissie     

7. Verkiezing nieuwe kascommissie     
8 Contributie verhoging     
9 Verslag commissie elementair zwemmen 
10 Verslag vinzwemmen    
11 Verslag commissie waterpolo     
12 Verslag activiteitencommissie     
13 Verkiezing bestuur   : 
            Aftredend is de heer Henk Stijn en stelt zich weer herkiesbaar 
 vacature :  waterpolo.   
      
Korte pauze      
      
14 Voortgang besprekingen startgemeenschap Orka'97 en Barracuda.  
15 Toekomst zwembad de Zuidplas te Moordrecht  
16 Rondvraag     
17 Sluiting     
      
Wij rekenen op uw komst,      
      
Dirk Arij de Jong     
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 J A A R V E R G A D E R I N G   2 0 1 3 

 
 

1. Opening: 
 
Om 20:30 opende de voorzitter de vergadering.   

Deze heet alle aanwezige van harte welkom en vermeld dat er een 
aantal leden verlaat zijn. 
Deze zullen tijdens de vergadering aan sluiten. 

 
2. Ingekomen stukken 
 

Geen 
 
3. Notulen jaarvergadering 2012 

 
4. Jaarverslag van het bestuur  
Welkom op onze jaarlijkse leden vergadering. We hebben een 

stabiel jaar achter de rug een jaar van stabiel leden aantal. Iets wat 
onder de omstandig heden best tot tevredenheid stemt.  Want in 
deze tijd van economische onzekerheid is het lid zijn van een 

sportclub niet van zelfsprekend. Voor het volgend jaar zien wij als 
bestuur geen snelle groei van de club en hopen we een stabiel 

leden aantal te  houden. Verder zijn wij voornemens om de 
ingeslagen weg te continueren. Dit houd in dat Niemo die dit jaar 5 
jaar bestaat tot de kern activiteiten word gezien en dat de 

samenwerking met BOV botlek ook onverminderd door gaat.  
Het elementair de ruggengraat van onze vereniging  is zich aan het 
versterken en zijn met opleidingen bezig. Maar ook het trim- 

zwemmen heeft een stabiele en trouwe aanhang. Verder wil ik de 
activiteiten commissie hartelijk danken voor de goede inzet en wil 
met namen de commissie bedanken voor de inzet rond sint.  
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Vooraf wil ik iedereen bedanken voor hun komst  het kan zijn dat er 
later nog leden binnen komen die nu nog voor Niemo ander 

activiteiten hebben. 
Voor verder op de avond staat de toelichting op het plan voor de 

toekomst dit zal Kors van de Wolf voor zijn rekening nemen, deze 
moet over een half uur landen en komt en hoopt hier rond 21:30 te 
zijn. Stel voor dat we met de behandeling van dat punt wachten tot 

Kors binnen is daarbij moet wel gezegd worgen dat we het punt 
voor 22:00 willen afhandelen dit i.v.m. de tijd. 
   

5. Jaarverslag van de penningmeester 
De Penningmester ligt de balans en het exploitatieoverzicht toe. Uit 
de vergadering zijn verder geen vragen.  

    
6. Verslag kas commissie 
 Marcel Sonius en Cora Verkade 

De kascommissie doet verslag van de controle van de boeken en 
geeft aan dat er geen onregelmatigheden zijn aan getroffen.   
De vergadering verleend de penningmeester decharge nadat zijn 

jaarrekening goedgekeurd is. 
     

7. Verkiezing nieuwe kascommissie 
Dezelfde leden hebben weer plaats genomen in de kascommissie 
    

8. Contributie verhoging 
Contributie verhoging is comfort de prijs index. 3%    
 

9.Verslag commissie elementair zwemmen    
De afdeling elementair zwemmen heeft het afgelopen jaar goed 
door kunnen draaien. Gedurende het afgelopen jaar hebben we vier 

keer afgezwommen. Hierbij hebben alle kandidaten hun diploma 
behaald. De kinderen die bij Orka`97 hun diploma behalen zijn voor 
ons kampioenen. Daarom hebben we er voor gekozen om dit jaar 

ook weer medailles uit te reiken. Voor het A diploma Brons, B 
diploma Zilver en voor het C diploma natuurlijk goud. Bovendien 
stimuleert dit extra om door te zwemmen. 
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Het afzwem niveau van onze kandidaten voldoet goed aan de eisen 
die gesteld worden door de Nationaal Platform Zwembaden / NRZ. 

Dit blijkt uit de positieve  rapportages van de NPZ/NRZ rapporteurs. 
Ook de ouders zijn gezien de vele positieve en enthousiaste reacties 

dik tevreden. 
De wachtlijst is nog goed gevuld. Het beheer hiervan wordt perfect 
gedaan door Herman Scholte, die het contact met de ouders van de 

wachtlijst onderhoud en het oproepen van nieuwe groepen in zijn 
beheer heeft. 
Het elementair is bezig om een leerling volg systeem op te zetten.  

Met dit systeem kunnen we de leerlingen die om wat voor reden 
dan ook achterblijven in hun zwem ontwikkeling, sneller en beter 
begeleiden. Het ondiep en halfdiep draaien al met dit systeem, met 

een goed resultaat. 
Bij dit systeem zit om de vijf weken een meetpunt in gebouwd. We 
zullen  dit verder ontwikkelen. 

Snorkelen is niet zomaar een diploma behalen, snorkelen is ook een 
sport waar je een goede conditie mee opbouwt. En dat weten de 
instructeurs Marinus Groeneveld, John Groeneveld en Tobias Zande.  

Veerle Broer die tijdelijk naar het buitenland is vertrokken, hopen 
we na de zomer weer te begroeten in onze vereniging. Zij maken 

deze lessen dan ook tot een succes. 
In goede samen werking tussen Orka`97 en De Goudse 
Sportduikers kunnen de kinderen laten doorstromen naar de 

duikvereniging. 
Vrijwilligers werven voor het lesgeven is lastig, de meesten 
verwachten dat ze een vergoeding krijgen. Maar als ze horen dat er 

geen vergoeding tegen over staat haken ze snel af. De personen die 
niet afhaken zijn de goed gemotiveerde en enthousiaste 
vrijwilligers. 

Orka`97 is een officieel opleidingsinstituut voor alle zwem 
diploma's. Daar om moeten regelmatig lesgevers een opleiding 
volgen. Natasja Schouten is met de cursus lesgever a.b.c. 

Begonnen. 
Raymond Onderwater start in maart. Hiltje Mijdenwijk en  
Helen Breedijk doen een bijscholingscursus lesgever a.b.c. 
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Een groep van 6 lesgevers doen de cursus zwemmend redden voor 
badpersoneel, wat in de toekomst verplicht wordt gesteld. 

Ik wil het hele elementair vrijwilligers team bedanken voor jullie 
goed gemotiveerde inzet. 

 
Coördinator elementair zwemmen 
Henk van Stijn 

 
10 Verslag Vinzwemmen 
Het jaar 2012 hebben we ingezet met veel nieuwe records. Het NK 

voor vinzwemmen was voor Orka 97/DOV Botlek een groot succes. 
Met veel eremetaal was Orka97 zeker een verenging waar je 
rekening mee moest houden. Ook in het leden aantal zijn we op de 

goede weg. Niet alleen hebben we een kleine groei gezien. Maar 
zeker de leeftijd opbouw heeft een nieuwe boost gekregen. We 
hebben een aantal nieuwe en fanatieke jeugd leden er bij. 

Organisators geeft Orka 97 ook richting aan de nieuwe opzet van de 
trainingopleiding. 
Onderleiding van Peter Blanker ( voorzitter vinzwemcommisie) en 

Gerard Veurink is er een aanzet gegeven voor de opzet van een 
landelijke trainers opleiding. Er is een werkgroep opgericht die de 

kaders gaat aangeven hoe het programma moet worden 
vormgegeven. Daarnaast hebben we speciaal voor het opbergen 
van de vinnen een rijdende opbergkist gemaakt waar de vinnen van 

de vereniging netjes kunnen worden opgeruimd. Onze trainingen 
bestaan uit 1 maal per week zwemmen. In 75 min word er 
aandacht besteed aan de conditie en de techniek. 

Verder zijn wij bezig met het plannen van een lange openwater 
wedstrijd in de nieuwe roeibaan in Nesselanden een wedstrijd over 
verschillende afstanden met een max. van 2000 meter. 

 
11. Verslag commissie waterpolo 
Algemeen  
Het seizoen 2011-2012 was het vierde seizoen in de NieMo-vorm. 
Inmiddels zijn we ver in het vijfde seizoen, 2012-2013 
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Commissies 
De polocommissie bestond uit de volgende leden: Erik van Leeuwen 

(voorzitter), Nico van Leeuwen (waterpolosecretaris), Janneke 
Goedegebuure (jeugdcoördinator).  Als ondersteuning fungeerden: 

Brenda van den Baard (w-jury), Birgit van Leeuwen (aanvraag 
kaarten Barracuda) en Piet van der Stelt (aanvraag kaarten 
ORKA’97). 

De commissie Startgemeenschap bestond uit Ed Lugthart 
(voorzitter), Stefan Roeloffs (penningmeester), Kevin Neleman, 
Jeroen Hartlieb en Erik van Leeuwen. Laatstgenoemde maakt sinds 

april 2012 geen deel meer uit van de commissie startgemeenschap. 
Eind 2012 is besloten de commissie Startgemeenschap in te 
krimpen tot 3 mensen, Jeroen Hartlieb is toegetreden tot de 

polocommissie met als hoofdtaak ‘projecten’. 
Trainingen/wedstrijden 
Evenals andere jaren vonden deze plaats in De Zuidplas (trainingen) 

en het Polderbad. 
Teams 
We begonnen het seizoen met zes heren- , vier damesteams en vijf 

jeugdteams. Gaandeweg het seizoen bleek dat we bij de senioren 
niet alle teams meer konden bemannen en bevrouwen. Heren 3 en 

dames 4 zijn teruggetrokken. Op verzoek van dames 3 zelf is dat 
team later vanwege grote blessureperikelen uit de competitie 
gehaald. Het seizoen 2012 is gestart naast de jeugdteams gestart 

met drie damesteams en vijf herenteams. Hierdoor is meer rust 
ontstaan door een grotere omvang van de teams. 
Trainers/resultaten 
Dames 1 stond tot eind 2012 onder leiding van Sander Boer. In de 
competitie handhaafde dames 1 zich in de eerste klasse, in de beker 
werd de finale gehaald. Die werd jammerlijk verloren. Bij de heren 

was tot eind 2012 Zlatko Rakonjac de trainer/coach. Mede dankzij 
zijn inbreng werd heren 1 tweede in de competitie en mocht het 
een promotiewedstrijd spelen voor de bond. Helaas ging deze 

verloren. In het seizoen 2012-2013 hebben een aantal wisselingen 
plaatsgevonden. Melvin Blokland is aanvankelijk gestart als 
trainer/coach naast Zlatko Rakonjac, inmiddels is afscheid genomen 
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van Zlatko en worden de trainingen deels gedaan door Goran 
Ivanovski. Kevin Neleman heeft de leiding van dames 1 

overgenomen van Sander Boer. 
Scheidsrechters 
We hadden vorig seizoen zes externe scheidsrechters: Anton 
Zantman, Sjoerd Hoes, Kevin Neleman, Mark de Jong, Arno den 
Hoed en Erik van Leeuwen. Daarnaast waren negen personen actief 

als verenigingsscheidsrechter bij thuiswedstrijden. 
Overige activiteiten 
Naast de competitie werd er een aantal nevenactiviteiten 

georganiseerd, zoals het miniwaterpolotoernooi in december 2011. 
In 2012 is naast het miniwaterpolotoernooi ook een spelavond 
georganiseerd. Ook deed we mee aan de Nieuwerkerkse Sportweek 

en Brains. Eind 2012 is Shoeby Fashion aangetrokken als 
subsponsor van Niemo. 
Communicatie 
De communicatie bij Niemo – van Vliet vindt plaats via verschillende 
kanalen. De website is zeer uitgebreid en actueel. Daarnaast wordt 
veel gebruik gemaakt van gerichte emailsverzending en wordt ook 

informatie verspreid via de Natte Krant.  
Toekomst 
De polocommissie, en specifiek de jeugdafdeling, heeft zich het 
afgelopen jaar jaar enorm ingezet om publiciteit en promotie te 
maken. Dat heeft de laatste maanden veel nieuwe jeugdleden 

opgeleverd. Op dit moment is de situatie zo dat er wat boven 
afgaat, er vanonder bijkomt. Dat is een goede ontwikkeling. 
Bron van zorg blijft het aantal scheidsrechters. De eisen hiervoor 

vanuit het district worden steeds hoger. Steeds meer thuisduels 
moeten door eigen scheidsrechters worden gefloten. 
 

Namens de CS 
Ed Lugthart 
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12 Verslag activiteitencommissie  
 

 
 

 
Oproep: zijn er leden met leuk ideeën voor de activiteiten 
commissie?      
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13 Verkiezing bestuur  Geen mutaties 
vacature :  waterpolo.   

      
Korte pauze      

      
14 Voortgang besprekingen startgemeenschap Orka'97 en 
Barracuda. 

 
Kors legt het rapport uit wat de commissie heeft opgesteld. Na een 
korte discussie word besloten dat de inhoud alleen voor de besturen 

van de verenigingen is. Dit zijn Orka 97 en Van Vliet Barracuda. Met 
de besturen van de verenigingen zal nu verder gepraat worden. Dit 
kan niet eerder nadat het rapport bij beide verenigingen is aan 

geboden en er duidelijkheid is over het nieuwe bestuur bij 
Barracuda. De vergadering zal na de zomer weer bij elkaar  komen 
om de stand van zaken te bespreken.  

De voorzitter bedankt de commissie voor hun werk en ontheft ze 
tijdens de vergadering van hun opdracht. 
   

15 Rondvraag 
   

     Geen 
     
16 Sluiting  

 
De voorzitter bedankt de leden 
 
 

Vinzwemmen 

Vinzwem wedstrijd 
 
Het was zondag 26 januari 2014. 

In het zwembad van Krimpen aan de IJssel waren verschillende 
teams waaronder ook DOV Botlek en Orka ’97. 
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Je kon er jezelf voor opgeven en kiezen welke verschillende 
afstanden je wilde zwemmen. 

Het waren soms best spannende wedstrijden. En er werden een 
aantal nieuwe Nederlandse records gezwommen. Helaas geen voor 

DOV Botlek/Orka 97. Maar bij de estafette ging het er nogal slecht 
aan toe voor de veteranen van DOV Botlek/Orka 97. Want bij het 
eerste startsein stond er iemand van het ploegje niet op de 

startblokken. Bij de tweede poging viel deze persoon nog voor de 
start al in het water. Gelukkig mochten zij nog een derde poging 
wagen. Want drie maal is scheepsrecht. Bij de derde poging leek 

alles goed te gaan, behalve het laatste. Elke zwemmer moest 4 
baantjes van 25 meter zwemmen maar als je niet goed oplet en telt 
kan het misgaan. Bij de laatste zwemmer van DOV Botlek/Orka 97 

ging het mis. De derde zwemmer kwam pas voor de eerste keer 
terug maar toen startte de laatste zwemmer al. Iedereen riep nog 
dat het niet goed was maar dat hoorde hij niet meer.  Ik noem 

natuurlijk geen 
namen maar ja 
dat krijg je er 

van met die 
ouwetjes. Het 

resultaat was dat 
ze 
gediskwalificeerd 

werden.  
Maar al met al 
was het toch een 

leuke wedstrijd.  
Groetjes, 
Stefan van 

Doeselaar 
 
PS: het licht viel 

ook nog eens 
uit…    
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Zet in uw agenda en  
kom allen. 

 
2 April 2014 

Ledenvergadering 
In het  

IJsclubgebouw 
Leliestraat 72 
Moordrecht. 

 
Aanvang 20:30 uur 
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Waterpolo 

 
Het sterrenteam van afgelopen zondag tijdens het MiniPolo 

Toernooi bij Sassenheim, met hun trotse coach Christine 
Groeneveld. Maar liefst vier van de zes duels wonnen ze! 
 

Van links naar rechts: Tyn, Jurien, Bas, Amy, Bob, Kyra en Jurian. 
Met dank aan Miranda Solleveld voor de foto. 
  

 A Jeugd niet door naar halve bekerfinale 

 

Het is de jongens van WSG NieMo-Van Vliet niet gelukt om zich te 

plaatsen voor de halve finale van de regionale bekercompetitie. Zij 
schreven wel historie door als eerste jeugdteam van NieMo deel te 
nemen aan deze competitie. Eindstand: 3-13. 
 

Al vroeg in de wedstrijd werd het krachtenverschil duidelijk. GZC 
DONK liep na het doelpunt van NieMo-speler Joeri Roos (1-1) snel 
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uit tot een 1-5 voorsprong. De pupillen van Robert den Arend 
hadden veel moeite met de 

verdedigingstactiek van de 
Goudse spelers waardoor er 

aanvallend geen vuist 
gemaakt kon worden.  
In de omschakeling 

moesten de NieMo-jongens 
het eveneens afleggen en 
zagen veel 1:0 situaties op 

doelman Orlando 
Duivesteijn afkomen.  
 

In de tweede en 
derde periode 
konden ze nog de 

beste weerstand 
bieden. Deze 
gingen wel 

verloren, maar met 
kleinere marges 

van 1-3 en 1-2. 
Doelpunten daarin 
kwamen van 

respectievelijk Jop 
Verhoogh en Michel van Venrooy. De beide teams wisten van de 

overtalsituaties niet te 

profiteren. GZC DONK 
misten er twee, NieMo 
verspilde vijf 'manmeers'. 

 
Al met al een pittige 
wedstrijd, die - ondanks de 

stand dat niet doet 
vermoeden - voor het 
publiek vermakelijk was.  
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De NieMo-jongens lieten zich tot in de eindfase niet kisten en 

bleven proberen de aanval op te zetten. Met een stand van 3-13 
stapten zij uit het water. 

 

Scoreverloop: 1-5, 2-8, 
3-10, 3-13. 

Doelpunten NieMo: 
Joeri Roos, Jop 
Verhoogh en Michel 

van Venrooy (allen 
een). 
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Kevin Neleman haalt trainerslicentie niveau 3 
  

Dameshoofdtrainer Kevin Neleman heeft deze week zijn 

trainersopleiding bij de Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNZB) 

met succes afgerond. De 25-jarige Nieuwerkerker is daarmee de 

eerste trainer/coach bij NieMo die de officiële papieren van allround 

waterpolotrainer bezit. 

Tijdens de wedstrijd van Dames 1 tegen MNC Dordrecht op 8 

februari sloot hij het laatste onderdeel ‘coaching’ af en daarmee de 

anderhalf jaar durende opleiding. In dit traject werd hij begeleid 

door Dick Nonnekes, oud-trainer van NieMo en oud-speler van het 

Nederlands waterpoloteam, en Edwin Hoogerwerf, video-analist bij 

de Nederlandse waterpolodames. 

Op dit moment zijn ook Tom van Klaveren en Liza Neleman bezig 

met een trainersopleiding. Zij volgen de opleiding niveau 2.  

Met trots presenteren wij u... 

Een gezellig, actief, super leuk, creatief, spetterend, 

adembenemend, variërend, spectaculair… ZOMERKAMP 2014! 

KOM DAT ZIEN, KOM DAT ZIEN! Het kamp zal zijn van 16 t/m 18 

mei. Alle jeugdleden van 6 t/m 15 jaar van Orka’97, Van Vliet-

Barracuda en NieMo-Van Vliet nodigen we uit om mee te gaan. We 

verwachten iedereen op vrijdag 16 mei in een originele outfit met 

als thema… 

VOLG DE ONTWIKKELINGEN op facebook.com/niemowaterpolo 

en niemo.nl  
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Hooggeëerd publiek,  

Met trots presenteren wij u: een 

gezellig, actief, super leuk, 

creatief, spetterend, 

adembenemend, variërend, 

spectaculair… ZOMERKAMP 

2014! 

 
KOM DAT ZIEN, KOM DAT ZIEN! Het kamp zal zijn van 16 t/m 18 mei. Alle 

jeugdleden van 6 t/m 15 jaar van Orka’97, Barracuda en NieMo nodigen we uit om mee te 

gaan. We verwachten iedereen op vrijdag 16 mei in een originele outfit met als thema: 

CIRCUS! 

 

Het is een weekend bomvol teamopdrachten, leuke spelletjes, spannende tochten, 

verschillende sporten, lekker eten, laat opblijven en nog veel meer! Als klap op de 

vuurpijl hebben we op zaterdagavond een CIRCUS SHOW waarbij iedereen een act laat 

zien. Ga dus snel wat leuks verzinnen, samen of alleen, acrobatiek of playback, dans of 

imitatie… Het kan allemaal!  

 
Als je mee wilt, lever dan vóór 19 april onderstaand aanmeldingsformulier in en maak 

€80,- over op rekeningnummer 355981 t.n.v. ORKA97 te Moordrecht o.v.v. 

ZOMERKAMP 2014 + naam van de deelnemer(s). Wanneer je bent aangemeld, ontvang 

je een tweede brief met de laatste informatie over o.a. de locatie, paklijst en belangrijke 

nummers. Voor vragen kun je mailen naar zomerkamp@niemo.nl.  

 

Groetjes, Kampcommissie ZOMERKAMP 2014 

 

Lever onderstaand aanmeldingsformulier in voor 19 april bij je trainer of zwemleider 

  

Naam  __________________________________________ 
Leeftijd _______ (minimaal 6 jaar, maximaal 15 jaar) 

Doet aan:  0 zwem abc  0 zwemvaardigheid     0 snorkelen    

 0 waterpolo  0 wedstrijdzwemmen 0 vinzwemmen 

Mobiele nummer ouder/verzorger  ____________________________ 

E-mailadres ouder/verzorger   ____________________________ 

 

_______________      ___________ 

Handtekening ouder/verzorger   Datum 

Hierbij ondertekend de ouder/verzorger dat het deelnemende kind minimaal 6 jaar is, in 

bezit is van B-diploma, dat bovenstaande gegevens juist zijn en dat het bedrag van €80 

voor 19 april is overgemaakt. 
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Vacatures 

Zonder vrijwilligers geen club, geen waterpolo, geen winnen en 

verliezen, geen plezier… Om alles draaiende te houden en NieMo te 

laten groeien zijn we op zoek naar de volgende mensen: 

Lid PC: Wedstrijdsecretaris (per juli 2014) 

Zeer hoge prioriteit dat we hier iemand voor vinden!!! 

We zoeken naar iemand die deze taak (deels) per juli 2014 van Nico 

van Leeuwen kan overnemen. De belangrijkste taken zijn: 

voorafgaand en bij start seizoen teamopgave doen, communiceren 

met competitieleiding/KNZB en andere clubs, verplaatsen van 

wedstrijden, strafzaken afhandelen en wekelijks het speeloverzicht 

naar coaches/aanvoerders sturen. Voor meer informatie of 

aanmelden stuur een e-mail naar Erik van Leeuwen 

(evanleeuwen@niemo.nl).  

  

Scheidsrechters 

Door de toenemende druk op verenigingsscheidsrechters, omdat 

meer thuiswedstrijden door hen gefloten moeten worden, zijn we 

op zoek naar leden die als scheidsrechter willen gaan fungeren. Je 

volgt een korte cursus en begint met fluiten van jeugdwedstrijden. 

Als het fluiten je bevalt dan kun je op steeds hoger niveau gaan 

fluiten. Als er meer scheidsrechters bijkomen dan kunnen alle teams 

in de toekomst blijven spelen. Voor aanmelden, stuur een e-mail 

naar de Coördinator Scheidsrechters Anton Zantman 

(azantman@niemo.nl).  

  

Ouders voor jurytafel (W-functie) 

Tijdens wedstrijden moeten er mensen achter de jurytafel zitten. 

Dat zijn veelal leden vanaf 16 jaar. Maar het blijkt lastig om de 

mailto:evanleeuwen@niemo.nl
mailto:azantman@niemo.nl
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jeugdwedstrijden te bemannen. Daarom zijn we op zoek naar 

enthousiaste ouders die dit in de toekomst willen gaan doen. Het is 

absoluut niet moeilijk en je leert steeds meer over waterpolo. In het 

voorjaar van 2014 is weer een cursus in het Polderbad. Hier kan 

men al voor aanmelden, door een e-mail te sturen naar Erik van 

Leeuwen (evanleeuwen@niemo.nl) of Anton Zantman 

(azantman@niemo.nl).  

  

Lid PC: Werving & Stimulering 

Lijkt het jou leuk om te helpen bij het werven van nieuwe 

(jeugd)leden of om initiatieve te ontplooien? Dan is dit een hele 

leuke en creatieve functie. Voor meer informatie of aanmelden stuur 

een e-mail naar Erik van Leeuwen (evanleeuwen@niemo.nl).  

  

Lid CS: algemeen lid 

De Commissie Startgemeenschap (CS) is het “bestuur” van NieMo 

en onderhoud contact met de besturen van de basisverenigingen. 

We zijn op zoek naar een algemeen lid. Voor meer informatie of 

aanmelden stuur een e-mail naar voorzitter Ed Lugthart 

(elugthart@niemo.nl).  

  
  

  

mailto:evanleeuwen@niemo.nl
mailto:azantman@niemo.nl
mailto:evanleeuwen@niemo.nl
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