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Thetis ten onder aan slechte 

start en gemiste kansen 
Na een lange zomerstop, mochten de mannen uit Gendt afgelopen weekend eindelijk weer aan de 
bak in de 1e klasse District Oost. Onder de vleugels van de nieuwe hoofdcoach André Milder, 
hadden de heren van Thetis een goede voorbereiding gedraaid en werd vol goede moed de lange 
reis naar de eerste wedstrijd v/h seizoen, uit in Lelystad tegen De Houtrib, gemaakt. 
Van te voren was er een helder plan bedacht door de coach, en een goede uitvoering van dit plan 

zou zeker een overwinning opleveren (althans dit was de verwachting). De wedstrijd bleek jammer 
genoeg iets anders te lopen. 
De eerste periode werkte de verdedigende tactiek niet voor de heren van Thetis, en doordat er 
aanvallend weinig kansen werden gecreëerd, liep Thetis direct achter de feiten aan. Tegenstander 
De Houtrib wist wel raad met de gekozen tactiek en benutte de geboden kansen met verve: 5-0 
was de ontluisterende tussenstand op het scorebord na de eerste periode. 
Bij het start v/d tweede periode werd er verdedigend omgeschakeld, waardoor de tegenstander 

nauwelijks nog kansen wist te creëren, en ging Thetis ook aanvallend veel beter spelen. Er kwamen 
veel kansen, veel man-meer situaties ook, waaruit in de tweede periode in totaal 4x werd 
gescoord, om de tussenstand halverwege de wedstrijd terug te hebben gebracht tot 5-4, nog wel in 
het voordeel v/d Houtrib uit Lelystad. 
Helaas bleek de goede man-meer score uit de tweede periode geen opmaat voor de rest v/d 
wedstrijd. Het slechte afronden v/d man-meer mogelijkheden tijdens de derde en vierde periode 

bleek achteraf ook de aan te wijzen oorzaak van de nederlaag voor de mannen uit Gendt te zijn. 
Nadat kort in de derde periode de gelijkmaker werd aangetekend, ging er teveel mis voor Thetis. 
Niet afronden van geboden kansen in de man-meer, resulteerden in mogelijkheden voor 
tegenstander de Houtrib, die hier net als in de eerste periode dankbaar gebruik van maakte. 
Wederom werd er een gat van 4 doelpunten gerealiseerd (11-7 tussenstand na de derde periode), 
en dit wisten de mannen van gelegenheidscoach Wim Hollemans, ondanks verwoede pogingen in 
de vierde periode, niet meer goed te maken. De vierde periode rechtte Thetis wederom de rug, 

maar slecht uitgespeelde man-meer situaties en het missen van een strafworp deden Thetis de 
spreekwoordelijke das om. Eindstand: 12-10 in het voordeel v/d Houtrib, een teleurstellend start 
v/d competitie voor de mannen uit Gendt. Komend weekend kans voor revanche tegen De Grunte 
uit Hardenberg, de eerste thuiswedstrijd van het seizoen. 
 
Doelpuntenmakers: 

Joeri van Bon, Edo den Boef, Wilco Rutten (3), Raymond Rikken (1) 
 
Periodestanden: 

5-0; 5-4; 11-7; 12-10 
 

Tekstschrijver: Stephan van Wouwe 
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Mannen van Thetis tegen De 

Grunte 
Mannen van Thetis herpakken zich tegen De Grunte 

Afgelopen zaterdagavond namen de heren van Thetis het op tegen De Grunte uit Hardenberg, voor 
de 2e wedstrijd van het seizoen. De heren van coach Milder willen na de mislukte seizoenstart de 
eerste 3 punten pakken. 
Voorafgaand aan de wedstrijd werd er door de coach gezegd dat de spelers uit moeten gaan van 

hun eigen kwaliteiten en gingen de heren vol goede moed het water in. In de eerste periode was 
van die goede moed aanvallend weinig zichtbaar. Kansen werden niet afgemaakt, de eindpass 
kwam niet en man-meer situaties werden niet goed uitgespeeld. Uiteindelijk zorgde Niek Van Bon 
voor de het eerste doelpunt in de wedstrijd, maar nog voor het eind van de periode kwamen de 
heren uit Hardenberg nog gevaarlijk voor het doel met een aantal kansen. Dit bracht de 
tussenstand na de eerste periode op 1-1. 

De 2e periode was voor Thetis. Met mooie combinaties en goed spel liep Thetis uit naar een 6-2 

voorsprong. Naast het goede spel hadden de goede scheidsrechters ook invloed op het 
wedstrijdverloop. Voor aanvang was duidelijk aangegeven er een leuke wedstrijd van te maken en 
respect te tonen aan de scheidsrechters. Deze instructies waren bij De Grunte echter niet goed 
binnengekomen, aangezien de coach al halverwege de 2e periode, na herhaaldelijk commentaar op 
de scheidsrechters, met een rode kaart naar de kantine werd gestuurd. 
De 3e periode pakte Thetis goed door. Onder anderen Wilco Rutten, Edo Den Boef en Niek Berns 

scoorden meerdere malen en brachten de tussenstand naar 12-3. Tijdens deze periode werd er 
tevens een UMV-4 (rode kaart voor een speler, waarbij het team die deze ontvangt 4 minuten met 
een man-minder speelt) door de scheidsrechter uitgedeeld aan één van de spelers van De Grunte. 
Thetis mocht daarom 4 minuten lang met een man meer spelen en dat pakte goed uit. 
De 4e periode werd er zuinig gespeeld. Er werd niks weggegeven en werd de mannen uit Gendt 
hielden het hoofd koel. Ondanks dat er nog een speler van de Grunte uit het zwembad werd 
gestuurd bleef Thetis rustig en bracht het de eindstand naar 16-4. 

Komende week moeten de mannen van coach Milder uit naar DMV in Doesburg. Revanche pakken 
op de nederlaag van 2 seizoenen geleden (vorig jaar speelde DMV niet in de 1e Klasse District 
Oost). 
Periode standen:  

1-1, 6-2, 12-3, 16-4 
Doelpunten makers:  

Wilco Rutten 6, Edo den Boef 4, Niek van Bon 4, Niek Berns 2 

 
Tekstschrijver: Dennis Nieman 
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Mannen van Thetis zetten door 

tegen DWV 
De mannen van Thetis namen het in de derde wedstrijd van het seizoen op tegen de heren van 
DWV. Na een ruime overwinning tegen De Grunte uit Hardenberg was het zaak om ook deze 3 
punten niet aan ons voorbij te laten gaan. 
Ook deze wedstrijd werd er benadrukt door coach Milder dat de spelers uit moesten gaan van eigen 
kwaliteit en spel. De eerste periode begon met het missen van een man meer door een slechte 

pass. De openingstreffer kwam na 2 minuten door Wilco Rutten. Vrij snel daarna scoorde ook Niek 
van Bon. Door een slecht verdedigde man minder kon DWV hun eerste doelpunt maken. Na het 
missen van de tweede man meer, kwam de tussenstand op 1-2 in het voordeel van Thetis. 
De 2e periode was chaotisch maar in het voordeel van Thetis. In de verdediging van DWV 
ontstonden gaten waar Thetis gebruik van maakte. Na een mooi opgezette aanval, waar meerdere 
spelers van Thetis vrij door kwamen, scoorde Raymond Rikken. De volgende man meer werd goed 
benut door Thetis. Door een overtreding van DWV werd het doelpunt niet geteld, maar vervangen 

door een strafworp. Deze werd helaas gemist. Door meerdere man minder situaties kon DWV bijna 
gelijk komen, gelukkig werd er in de laatste 2 minuten nog gescoord door Niek Berns en Raymond 
Rikken. De periode eindigde op 3-6. 
De 3e periode was Thetis dominant. Er werd gescoord door Joeri van Bon, Niek van Bon, Wilco 
Rutten en Edo den Boef. Helaas werden er ook veel U20 fouten gemaakt door Thetis. Hierdoor kon 
DWV 2 doelpunten maken. Er moest weer rust in het spel komen en door een goed getimede time-

out kon coach Milder zijn team weer in de goede richting sturen. Periode stand 5-10. 
In de 4e periode was controle en zuinig zijn op de bal de sleutel om deze wedstrijd tot een goed 
einde te brengen. Er werd eenmaal gescoord door Siert Heida wat de eindstand op 5-11 liet 
komen. De hele wedstrijd werd er door de heren van Thetis goed verdedigd, waardoor DWV de 
gehele 4e periode niet heeft kunnen scoren. 
Periode standen:  

1-2; 3-6; 5-10; 5-11 
Doelpunten makers:  

Wilco Rutten, Niek van Bon, Raymond Rikken, Niek Berns (2); Joeri van Bon, Edo den Boef, Sierd 
Heida (1) 
 
Tekstschrijver: Raymond Rikken  
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Thetis – WWV 
Zondag 28 oktober moesten de heren 1 van waterpolovereniging Thetis aantreden tegen de hoger 

geplaatste heren van WWV uit Winterswijk. 
Dat is altijd een spannende wedstrijd, want meestal doen we niet onder voor hen, en zij niet voor 
ons.  
De eerste 5 aanvallen gingen heen en weer zonder passie. WWV scoorde de eerste: 
0-1 
Thetis kende een voorzichtig begin. Er was geen overtuigingskracht. 

Door overzicht te houden tijdens de eerste manmeer-situatie scoorde Niek Berns 1-1 
Er werd niet goed uitgevoerd wat was afgesproken, rust en overzicht. Er werd vaak toch nog te 
snel op het doel geschoten. 
In de tweede periode was er meteen bij een manmeer voor Thetis een mooi doelpunt door 
overzicht wat werd gehouden door Wilco Rutten. Hij speelde Joeri van Bon mooi aan: 2-1. 
WWV frommelde daarna letterlijk de 2-2 binnen. 
De vooraf afgesproken acties zoals inzwemmen vanaf de zijkant, scoorde Joeri van Bon 3-2. 

Daarna scoorde WWV uit een overval situatie 3-3. 

De daarop volgende Manmeer was voor Thetis. Een goede pass op de zogenaamde paalspeler werd 
helaas net niet ingetikt; Paal. 
Bij de volgende manmeer werd de bal snel ingeleverd door slecht pass op hele. 
De laatste manmeer in deze periode ging mooi volgens afspraak. Joeri van Bon scoorde zijn derde: 
4-3 
De derde periode was nog maar net begonnen, en Wilco Rutten scoorde vanaf 12 meter hard in de 

kruising 5-3. 
Antwoord van WWV kwam ook, 5-4. 
In deze fase van de wedstrijd verdedigde Thetis goed. WWV komt er steeds niet door. 
De eerste manmeer in de periode gaat gelijk zoals het getraind is. Aanvoerder Raymond Rikken 
scoort eigenhandig de 6-4. 
Daarna nog een paar slappe aanvallen maar gelukkig doet WWV niks terug. 

Wat rest is de voerde periode. Wat een ontknoping. 
Eerst weer een paar keer op en neer helaas zonder resultaat. 
Alle hands aan dek, en met namen verdedigend moest er goed worden opgelet. 
Benno Schouten had zijn handen onder water tijdens een verdedigende actie: man minder. Gevolg 
was een doelpunt door de gevaarlijke nummer 11 met zijn linkerhand in de korte hoek 6-5 
Opnieuw een manminder met Wilco Rutten in de hoek, gaat gelukkig niet goed. Het blijft 6-5. 

Time out Thetis. Nog 2:15. Coach André Milder probeert de Thetis mannen wakker te schudden. Er 

moet een schep bovenop! 
De aanval wordt afgeslagen. Bij het terug zwemmen wordt Niek Berns voor 20 seconden uit het 
water gestuurd omdat hij een verdedigende fout maakt. 
Time out door de tegenstander met nog 1:45 te spelen. 
Wat een spannend laatste stuk van de wedstrijd met weer een man minder, Wilco Rutten opnieuw 
voor 20 seconden op de kant. Ternauwernood geen tegendoelpunt: drie keer op de paal. 
Spannend! 

Opnieuw een time out door Andre Milder nog 1:12. 
Hierna gaat het razend snel. 
6-6 door een snelle tegenaanval van WWV, met nog 50 seconden spelen. 
Opnieuw wordt de aanval van Thetis afgeslagen. Nu WWV weer in de aanval met nog 14 seconden 
te spelen. 
Net na het laatste fluitsignaal scoort WWV. Hij telt ook nog! 

Helaas dus 6-7. 
Dat er geen doelpunten vallen voor Thetis in de vierde part is dus uiteindelijk helaas funest 
geworden. 
Doelpunten Thetis:  

Niek Berns 1 Joeri van Bon 3, Wilco Rutten 1, en Raymond Rikken 1 
 
Tekstschrijver: Edo den Boef 
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Ondanks goed spel geen winst 

voor Thetis. 
 

Na de nipte nederlaag tegen WWV een week geleden, stond er afgelopen weekend de uitwedstrijd 
tegen ZEW uit Ermelo op het programma. De mannen uit Gendt speelden naar behoren. Helaas 

was dat niet genoeg om als winnaars het bad te verlaten. 
De woorden van coach Milder waren duidelijk. Variatie in de aanval, zuinig op de bal en pressing op 
eigenlijk helft. Door actief in te starten zorgde ZEW ervoor dat ze in de eerste periode 2 
strafworpen konden versieren. Niek Berns scoorde de openingstreffer voor Thetis. 
Goed keeperswerk aan de zijde van ZEW resulteerde in geen afstandsdoelpunten voor Thetis. ZEW 
versierde wederom een strafworp die met succes werd genomen. Niek Berns en Joeri van Bon 

zorgde ervoor dat het gat op het scorebord niet te groot werd. 
Na de krachtige woorden van coach Milder begon Thetis sterk aan de derde periode. Joeri van Bon 
en Edo den Boef zorgde ervoor dat de score weer gelijk werd. Helaas konden ze dit sterkte begin 

niet volhouden en liep ZEW uit naar 9-5. 
In de slotfase probeerde Thetis de schade in te halen, maar tevergeefs. Met een nederlaag van 11-
7 moesten de Gendtse mannen het strijdtoneel verlaten. Spelers en coach waren tevreden over het 
geleverde spel, helaas resulteerde dat niet in de winst voor Thetis. 

Met opgeheven hoofd werken de mannen toe naar aanstaande zaterdag. Dan staat de 
thuiswedstrijd tegen Triton Putten op het programma. Aanvang: 16:45 uur. 
Periodestanden: 

2-1, 5-3, 9-5, 11-7 
Doelpuntenmakers: 

Joeri van Bon (2), Niek Berns (2), Mark Verbaten, Wilco Rutten en Edo den Boef (1) 
 

Tekstschrijver: Joeri van Bon 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 



 

 
 
 

 
Deze keer geen artikel in de 
Gelderlander en ik heb deze ook 

niet echt gemist.   
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



Thetis Heren 1 pakt weer 

punten 
 
De heren van Thetis namen het dit weekend op tegen Triton. Na twee wedstrijden achter elkaar 
verloren te hebben, hunkerden de mannen naar punten. Met minder zou simpelweg geen genoegen 

worden genomen. In de voorbespreking werd gevisualiseerd hoe de wedstrijd zou moeten 
verlopen. Coach Andre benadrukte ieders kracht en taken. 
  
De wedstrijd ging goed van start. Aan beide kanten werden er wel kansen gecreëerd, maar niet 
afgemaakt. De openingstreffer kwam in de laatste minuut van het eerste partje van Mark. Kort 
daarna volgde het tweede doelpunt, deze keer gemaakt door Joeri. De eindstand van het eerste 
partje was 2-0. 

In het tweede part waren de heren van Thetis goed op stoom, al werden er in het begin wel wat 
foutjes gemaakt. Hierdoor kon Triton terug komen tot 3-2. Daarna werd door Thetis telkens goed 
verdedigd waardoor er counters ontstonden. Door een paar snelle aanvallen ontstonden er kansen 

die voor een groot deel werden afgemaakt. Zo liep Thetis uit tot 8-2. 
De heren van Triton besloten hun zoneverdediging om te zetten naar pressing. Dit bleek een 
effectieve zet. Thetis had zichtbaar moeite met deze wijze van verdedigen. In het derde part 
werden er weinig echte kansen gecreëerd. Triton kwam hierdoor geregeld gevaarlijk voor het doel. 

Echter, deze ballen werden door goed keeperswerk en juist verdedigen niet afgemaakt. Keeper 
Dennis hield een bal tegen die een 100% scoringskans had moeten zijn. Een mager partje qua 
doelpunten, 9-3. 
Het vierde part was bijna geheel een kopie van het derde. Coach Andre hamerde erop om meer te 
bewegen en solide aanvallen op te zetten, toch bleef het spel nogal statisch. Triton profiteerde 
hiervan door doelpunten te maken. Zij scoorde in dit part vier doelpunten tegen twee van Thetis. 

Dit resulteerde in een eindstand van 11-7. 
  
Doelpuntenmakers:  

Mark Verbaten, Joeri van Bon (2), Wilco Rutten (3), Niek Berns (2), Niek van Bon (2), Edo den 
Boef. 
 
Tekstschrijver: Niek Berns 
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Thetis wint van ZIGNEA en 

klimt naar de 4e plek 
 
Het is alweer de zevende wedstrijd van het seizoen en deze keer mochten de mannen van Thetis 1 
het opnemen tegen het “onbekende” Zignea. 

Voorafgaande de wedstrijd wisten de mannen van Thetis niet wat ze konden verwachten daar 
Zignea toch aardige uitslagen op het bord heeft weten te spelen en daarbij op de vierde plaats 
stond. Thetis, dat bij winst de vierde positie kon overnemen wist dus wat hen te doen stond. 
 
De voorbespreking van coach Milder was duidelijk. In de aanval veel bewegen, uitgaan van onze 
eigen krachten en een goede press in de verdediging spelen, waarbij geen nutteloze overtredingen 
plaats mocht vinden. De uitvoering van dit totaalpakket zou moeten leiden tot drie punten en dus 

de vierde plaats in de competitie. 
  
Na een goede warming-up begonnen de heren gefocust aan de wedstrijd en lieten zich niet 

verassen door de tegenstander. De ene na de andere snelle aanval werd opgezet, kansen werden 
gecreëerd en de doelpunten werden gemaakt. Door een communicatiefoutje kon er een speler van 
Zignea door de verdediging heen zwemmen en moest Wilco Rutten achter de man aan. Na een iets 
of wat roekeloze actie volgde er een tijdstraf waar Zignea met een man meer, prima van 

profiteerde. Na de eerste periode stond de stand van 3-1 op het scorebord weergegeven. Een 
mooie uitgangspositie zou je zeggen….. 
  
Doorgaan was het sleutelwoord dat Milder gebruikte tijdens de rust tussen de eerste en tweede 
periode. Duidelijke taal, makkelijk toch? Het tegendeel bleek waar te zijn. Zignea gaf ons minder 
ruimte om aan te vallen en bij elke pass die op onze midvoor geplaatst werd, sprong er een speler 

van Zignea tussen, waardoor wij de bal weer kwijt waren. Het spel ging heen en weer en de 
scheidsrechters begonnen meer toe te laten waardoor het een fysiek zware pot aan het worden 
was. De mannen van Thetis hadden zichtbaar moeite het spel tactisch om te zetten. Het duurde te 
lang voordat de heren van Thetis het aanvalsspel aangepast hadden. Zignea wist deze periode 
twee keer het net te vinden waarbij Thetis dit maar één keer wist te doen. Na de tweede periode 
was de tussenstand teruggebracht tot 4-3, nog altijd in het voordeel van Thetis maar gerust waren 
we er niet over. 

  

Na een flinke oppepper van onze coach André Milder kon de derde periode beginnen. Het spel bleef 
heen en weer gaan, aanvallend liep het wel weer beter maar nog steeds konden we geen echte 
afstand nemen van Zignea. We beven als team spelen, erin geloven en tactisch werden er goede 
keuzes gemaakt. Zowel Zignea als Thetis wisten drie keer te scoren. Aan het eind van de derde 
periode stond het 7-6 en het bleef daarmee een spannende wedstrijd. 
  

Deze wedstrijd was nog lang niet gewonnen er moest een schepje bovenop om de punten in 
Bemmel te houden. Zo gezegd, zo gedaan! De mannen van Thetis 1 hadden de draai weer 
gevonden wat resulteerde in goede aanvallen en vooral doelpunten. Raymond Rikken die dit 
seizoen naast midachter en aanvoerder, ook opgesteld wordt als aanvaller laat ook zien te kunnen 
scoren. Onze “man of the match” Raymond Rikken scoorde in een 1:1 duel op de midvoor positie 
waarmee er definitief afstand op Zignea werd genomen. 

De laatste minuten waren aangebroken. We gaven niets weg en speelde de aanvallen keurig uit. In 
de vierde en laatste periode wisten de mannen uit Bemmel vier keer te scoren waarbij de heren uit 
Emmeloord maar één keer trefzeker waren. 
Loon na werken, de overwinning was een feit! Een mooie stand van 11-7 stond op het scorebord, 
de drie punten zijn voor Thetis. 

  
Periodestanden: 

3-1; 4-3; 7-6; 11-7 
Doelpuntenmakers: 

Raymond Rikken en Wilco Rutten (3), Edo den Boef (2), Mark Verbaten, Niek Berns en Joeri van 
Bon (1) 
 
Tekstschrijver: Wilco Rutten 
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Thetis wint topper in 

slotseconde 
 
Met een volle bank mochten de heren van Thetis dit weekend naar Twello om het op te nemen 
tegen Proteus. Een team dat gedegradeerd is uit de bond en na 7 wedstrijden de tweede plaats in 

de competitie heeft bemachtigd. 
Tot nu toe heeft Proteus elke wedstrijd gewonnen behalve tegen koploper De Spreng. Met winst 
zouden ze dan ook (misschien voor even) bovenaan staan. Alle reden voor de mannen van Thetis 
om te laten zien dat dit niet gaat gebeuren. Door op eigen helft te pressen, waar nodig de midvoor 
te dubbelen en uit te gaan van eigen kracht, hoopte coach André Milder dit te bereiken. 
De eerste periode begon Thetis zwak. Door een mooi afstandsschot stond Proteus al in de eerste 
minuut op voorsprong. Thetis kreeg echter de perfecte kans om de stand gelijk te maken door een 

dubbele man meer. Deze werd helaas niet benut. Iets wat deze wedstrijd te vaak gebeurde*. 
Proteus daarentegen scoorde wel 2 keer uit de man meer, waardoor de stand na de eerste periode 
3-0 was, in het voordeel van de thuisploeg. 

Kalm na de slechte eerste periode begint Thetis met frisse moed aan het vervolg van de wedstrijd. 
Door doelpunten van Wilco Rutten (strafworp) en het mooi wegdraaien op de midvoor door Joeri 
van Bon stond het al snel 3-2. Daarnaast zorgde Edo den Boef, na een door coach André Milder 
goed gekozen time-out, ervoor dat Thetis toch een doelpunt maakte via een man-meer situatie. 

Niek van Bon maakte het laatste doelpunt van deze periode, waardoor Thetis halverwege de 
wedstrijd een 3-4 voorsprong had. 
Net als in de eerste periode, beginnen de mannen van Thetis rommelig aan de derde periode. 
Proteus komt daarom ook weer op voorsprong door in totaal drie doelpunten te maken wat 
resulteert in een stand van 6-4 aan het eind van de derde periode. 
In de laatste periode hoopte Thetis om in ieder geval met een punt naar huis te gaan. Gekeken 

naar de tweede periode moest dit er toch inzitten. 
Thetis begon dan ook sterk met drie doelpunten door Mark Verbaten en Niek van Bon. In de laatste 
minuut bleef Edo den Boef voorin liggen terwijl Proteus in de aanval was. Gelukkig scoorden de 
heren van Proteus niet en kon Stephan van Wouwe de bal naar voren gooien richting Edo den Boef 
die inmiddels vrij voor de keeper lag. Met een mooi lobje scoorde Edo den Boef waardoor de stand 
op 8-8 kwam. Met nog een paar seconden op de klok en Thetis in de aanval kon Mark Verbaten 
met een benut afstandsschot de eindstand bepalen met 8-9. Een hele knappe overwinning op een 

ploeg waar veel tegenstanders zich op gaan stukbijten. 

*uit 7 man-meer situaties weet Thetis er maar 2 te scoren. 
 
Periodestanden: 

3-0; 3-4; 6-4; 8-9 
Doelpuntenmakers: 

Mark Verbaten (3); Niek van Bon, Edo den Boef (2); Joeri van Bon, Wilco Rutten (1) 

 
 
 
Tekstschrijver: Dennis Rikken 
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Thetis heren 1 pakt 4 keer op 

rij 3 punten 
 
De heren van Thetis namen het dit weekend op tegen Flevo H1. Na een heerlijk gevoel van de 
vorige week gewonnen wedstrijd tegen Proteus, lag er een nieuwe wedstrijd voor de deur. Een 

jeugdige tegenstander waarbij het voornamelijk 3 spelers waren die de doelpunten maakten. 
Thetis begon de wedstrijd voortvarend, maar liet veel kansen onbenut. Door goed verdedigend 
werk werd de aanval van Flevo echter onschadelijk gemaakt, waardoor er, ondanks een man-
minder situatie vlak voor het einde van de eerste periode, niet gescoord werd. 
Coach Andre Milder wist in de rust het team op het hart te drukken dat ze slimmer moesten spelen 
en er meer gebruik van moesten maken van blokjes zetten voor het doel. Ook moest Thetis niet 
aan zichzelf twijfelen, en proberen iets beter te kijken naar de actie en reactie van de keeper van 

Flevo. 
In de 2e periode kwamen er meer acties, mede doordat Thetis handiger en efficiënter gingen 
spelen. Hierdoor schoot Edo den Boef de 1-0 erin, snel gevolgd door de 2-0 van Wilco Rutten. In de 

slotfase van de tweede periode zorgde Mark Verbaten ervoor dat er 3-0 op het scorebord kwam. 
De spelers van Flevo raakten lichtelijk gefrustreerd door hun eigen spel, waardoor zij als 
teamgenoten op elkaar begonnen te schelden. Tevens werd er bij elke beslissing van de 
scheidsrechters hevig geprotesteerd. Nu heeft Thetis juist dit seizoen geleerd om hierin niet in mee 

te gaan, maar hun eigen spel te blijven spelen. 
De derde periode liep daarom gesmeerd. Thetis zou altijd zou moeten spelen; er werd goed 
gekeken en gewerkt voor elkaar, en er werd op de uitbraak gespeeld wat allemaal resulteerde in 
meerdere doelpunten. Zowel Niek Berns, Wilco Rutten, Niek van Bon en Edo den Boef scoorden in 
de 3e periode. 
In de rust stond er 7-0 op het scorebord, en Thetis kreeg nogmaals op het hart gedrukt om de rust 

te bewaren en niet te ageren tegen beslissingen van de scheidsrechters. Vol goede moed gingen de 
heren van coach André Milder de laatste periode in. 
De laatste periode golfde het spel op en neer, en wederom werden er aanvallend veel kansen 
onbenut. Flevo scoorden hun eerste doelpunt van de wedstrijd. Snel daarna had Thetis de 
overhand waardoor Edo den Boef wederom scoorde. Mark Verbaten schoot als slot nog een 
perfecte doelpunt van 9 meter in het doel. 
Al met al een prima wedstrijd, met wel een paar verbeterpunten. Vanaf het begin van de wedstrijd 

een extra pass geven, anticiperen op het spel van de tegenstander en 100% scoringskansen 

moeten uiteraard gewoon afgemaakt worden. 
Voor het eerst in 5 jaar tijd mogen we  op de 2e plek staan in de competitie. De heren van Thetis 
spelen volgend weekend wederom thuis, dan staat de wedstrijd tegen Losser op het programma. 
 
Periodestanden: 

0-0, 3-0, 7-0, 9-1 
Doelpuntenmakers: 

Edo den Boef (3), Mark Verbaten, Wilco Rutten (2), Niek van Bon, Niek Berns (1) 
 
Tekstschrijver: Niek van Bon 
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Thetis blijft winnen 
 
In het thuisbad werd dit weekend door Heren 1 van Thetis gepolood tegen Losser 1. Na 4 
wedstrijden achter elkaar gewonnen te hebben, zat het wel goed met het zelfvertrouwen van de 
herenselectie. Waar Thetis dit seizoen goed mee draait boven in de competitie, staat Losser 
onderaan de ranglijst. 
In de aanloop naar de wedstrijd en op de dag zelf werd door de trainer veel aandacht besteed aan 

het niet onderschatten van de tegenstander. In deze competitie staat iedereen dicht bij elkaar, als 
je een week verliest zak je zo van de top 3 weer in de middenmotor. 
De eerste periode ging voortvarend van start met mooie passes en goede combinaties. Dit leidde al 
snel tot een strafworp in het voordeel van Thetis; helaas werd deze gemist. Er volgde nog een 
aantal kansen maar de scherpte in de afronding ontbrak. Halverwege de eerste periode wist Joeri 
van Bon het net te vinden. Even later tekende Niek Berns voor de 2-0 en het eerste gat was 

geslagen. De delegatie uit Losser was het hier niet mee eens en wist in de eerstvolgende aanval de 
aansluitingstreffer te bemachtigen. De daarop volgende aanval was een goede inzwemactie van 
Dennis Rikken, beloond met een pass en kon hij tekenen voor de 3-1. Door een onhandige 
uitsluiting van Sierd Heida wist Losser in de laatste minuut te profiteren van een overtalsituatie; 3-

2. 
In de rust werd het team gecomplimenteerd voor het goede spel. Nu moesten de mannen alleen 
zichzelf nog belonen met meer doelpunten. 

In de 2e periode leek de tegenstander beter gewapend tegen het spel van Thetis. Beide teams 
gingen gelijk op met kansen over en weer. Uit goed combinatiespel volgde een goal van Raymond 
Rikken die het gat weer naar 2 vergrootte. Een van de dragende spelers van Losser ontving 
halverwege deze periode zijn 3epersoonlijke fout. Hierdoor moest de Twentse delegatie het met 
een wissel minder doen. 
In de derde periode hadden de mannen van Thetis besloten om gas te geven. Wilco Rutten scoorde 
drie maal achter elkaar waardoor de stand veranderde in 7-2. Met een marge van 5 doelpunten zou 

Thetis de punten niet meer uit handen moeten geven. In de laatste minuut wisten zowel Losser en 
Edo den Boef nog te scoren, stand 8-3. 
Aan het begin van de laatste periode leek het verzet van Losser gebroken, Edo den Boef en Joeri 
van Bon zetten het scorebord op 10-3. Niet alle spelers van Losser waren het hier mee eens. Met 
een slotoffensief werd er getekend voor de 10-4 en 10-5. Een sterke midvooractie van Joeri van 
Bon en een goed schot van Wilco Rutten zette de stand op 12-5. In het slot van de wedstrijd wist 

Mark Verbaten de bal te veroveren op de middenlijn en na een goede solo af te ronden vol 
overtuiging, eindstand 13-5. 

Met deze 5e overwinning op rij stijgt Thetis naar de top van de ranglijst in de 1eklasse district. Deze 
plaats moet nog wel gedeeld worden met ‘de Spreng’ uit Brummen. Volgende week reist de 
herenselectie van Thetis af naar Nijkerk om met ‘Flevo’ het bad te delen. 
 
Periodestanden: 

3-2, 4-2, 8-3, 13-5 
Doelpuntenmakers: 

Wilco Rutten (4), Joeri van Bon (3), Edo den Boef (2), Mark Verbaten, Niek Berns, Raymond Rikken 
& Dennis Rikken (1) 
 
 
Tekstschrijver: Sierd Heida 
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Thetis sluit 2018 af als 

winterkampioen 
 
Zaterdagavond 15 december. Op deze koude winteravond met sneeuwbuien in het vooruitzicht 
togen de heren van Thetis 1 naar Nijkerk. De laatste wedstrijd van het jaar moest nog ‘even’ 

gespeeld worden. Hoewel 2 weken eerder de heren van Flevo in de thuiswedstrijd nog met 9-1 
werden weggezet, waren de heren van Thetis op hun hoede.  De wedstrijd werd gespeeld in het 
nieuwe Jaap van der Krol bad wat maar liefst 8 wedstrijdbanen breed is. De opdracht die daarom 
door coach André Milder werd meegegeven bestond uit het smal houden van het speelveld om 
hiermee dynamisch te kunnen aanvallen. Een opzwepende peptalk door Edo den Boef aan het 
begin van de wedstrijd moest leiden tot scherpte en focus vanaf het eerste fluitsignaal. 
Ondanks de goede intenties begon de wedstrijd traag en leek het alsof de afmetingen van het 

zwembad meespeelden in de hoofden van de Thetis aanvallers. 
Het eerste doelpunt was dan ook voor Flevo. Door een lichte overtreding net buiten de vijf meter 
kon de topscoorder van Flevo aanleggen en scoren met een mooi schot in de kruising. Thetis gaf 

hierop wat meer gas en vrij snel daarna werd gescoord uit een spelsituatie en een strafworp die 
door Joeri van Bon zonder enig blijk van nervositeit werd genomen. 2-1. 
Het spelniveau van de aanval bleef in het tweede part matig tegenover een sterke verdediging. 
Ook in het tweede part kon Flevo op afstand scoren en waren de revenuen van de Thetis aanval 

beperkt. Met een zuiver schot in de kruising van Sierd Heida werd de periodestand 2-1 
(tussenstand 4-2) in het voordeel van Thetis. 
In het derde part kwam er iets meer swing in de aanval van Thetis wat resulteerde in 4 
doelpunten. Ondanks de grootte van het bad bleven de heren strak in de verdediging. Flevo wist 
niet meer tot scoren te komen. 
Het vierde part werd de lijn doorgezet en werden nog 3 doelpunten op het scorebord bijgeschreven 

met als eindstand 11-2, waardoor Thetis als koploper de winterstop ingaat. De wedstrijd werd 
gewonnen door de goede samenwerking van het team waarmee de heren van Thetis 1 de 
belangrijke wedstrijd tegen  de Spreng met veel vertrouwen tegemoet gaan. Joeri van Bon was 
met 6 treffers de man van de wedstrijd. 
 
Periodestanden: 

1-2; 2-4; 2-8; 2-11 
Doelpuntenmakers: 

Joeri van Bon (6); Edo den Boef (2); Sierd Heida, Niek Berns, Mark Verbaten (1) 
 
Tekstschrijver: Mark Verbaten 
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Thetis knokt naar punt 
 
Afgelopen zaterdag namen de mannen uit Bemmel het op tegen de Spreng uit Brummen. Na een 
periode van feestdagen mochten de heren weer aan de bak in een spannende wedstrijd tegen de 
nummer 2 van de competitie. Voor de wedstrijd werden de heren verrast met taart namens de 
sponsor Constantijn Koen uitvaartverzorging, afscheidshuys Lingewaard. Dit als felicitatie voor het 
eerder behaalde winterkampioenschap. 

De wedstrijd 
Vol goede moed begonnen de heren aan de eerste periode. Het spel golfde op en neer en veel 
kansen werden door beide ploegen niet afgemaakt. Toch eindigden de heren van de Spreng de 
eerste periode met een 0-2 voorsprong. 
In de tweede periode werd er, op aanraden van Coach André Milder, meer focus gelegd op een 
aanvallend spel. Goede aanvallen werden afgerond door Wilco Rutten en Dennis Rikken. Ook de 

Spreng wist weer te scoren en bracht zo de stand op 3-4 aan het einde van de tweede periode. 
In de derde periode werden goede aanvallen afgemaakt en goede zwemacties werden beloond. 
Verdedigend stond alles goed en dit resulteerde in een voorsprong aan het einde van de derde 
periode. De stand was 6-5 in het voordeel van Thetis. 

In de laatste periode was het erop of eronder. Thetis begon goed en wisten met doelpunten van 
Joeri van Bon en Sierd Heide de stand op 8-5 te brengen. Op dit moment kwam de Spreng weer tot 
leven en wisten zij tot anderhalve minuut voor het einde een voorsprong van 8-9 te maken. 

Met een door richting veranderd afstand schot, bracht Wilco Rutten de stand op 9-9 gelijkspel. 
Tevens is dat ook de uitslag van de wedstrijd. 
  
De competitie 

Door deze uitslag staan de heren uit Bemmel op de 3e plaats in de competitie. Volgende week 
zondag speelt Thetis thuis in Laco Bemmel om 17:00 uur tegen de Houtrib uit Lelystad. 
  
Doelpunten Thetis:  

Wilco Rutten 5, Joeri van Bon 1, Sierd Heida 1, Dennis Rikken 1 , Raymond Rikken 1. 
Periodestanden:  

0-2, 3-4, 6-5, 9-9 
 
Tekstschrijver: Dennis Nieman 
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Thetis kruipt door oog van de 

naald tegen De Houtrib 
 
Een week nadat de tweede seizoenshelft gestart was, kregen de heren van Thetis 
afgelopen zondag de eerste wedstrijd uit de tweede helft van het speelschema te 

verwerken: De Houtrib uit Lelystad. De seizoensoverture in Lelystad ging nipt verloren, 
waardoor iedereen bij Thetis op zijn hoede was, het beloofde een zeer spannende 
wedstrijd te worden. 
Tactisch plan 

Van te voren was het tactisch plan van Thetis helder: 4 periodes lang van begin tot eind 
geconcentreerd waterpolo spelen. blijven gaan in de aanval en gebruikmaken van de 
wisselmogelijkheden op de bank. 

In de eerste periode schoot Thetis uit de startblokken, waarbij de mannen uit Gendt in een mum 
van tijd een 3-0 voorsprong namen. Met goed, gevarieerd aanvalsspel werd de tegenstander uit 
Lelystad ontregeld en werden de eerste 3 kansen allen benut. Hierna stokte de aanvalsmachine 

van Thetis echter, waardoor tegenstander De Houtrib aan het eind v/d periode met een goede 
counter en een makkelijk gegeven strafworp de aansluiting wist te vinden: 3-2 in het voordeel van 
Thetis. 
Snelle goals 

De tweede periode vertoonde eenzelfde spelbeeld: twee snelle goals van Thetis gaven de mannen 
van coach André Milder weer wat meer ruimte in de tussenstand. Hierna kreeg de tegenstander uit 
Lelystad wederom een discutabele strafworp. Deze werd echter gekeerd door keeper Dennis 
Nieman. Uit een man-meer situatie werd het verschil in de score terugbracht tot 2 treffers: 5-3 in 
het voordeel van Thetis halverwege de wedstrijd. 
Na de rust vertoonde de wedstrijd eenzelfde spelbeeld. Thetis creëerde kansen met gevarieerd 

spel, maar wist deze, mede dankzij de sterke keeper van De Houtrib, maar moeilijk te benutten. 
Aan de andere kant wist ook keeper Stephan van Wouwe, zich te onderscheiden met een paar 
goede reddingen, waardoor ook De Houtrib niet dichterbij wist te komen in de score: 8-6 in het 
voordeel van Thetis. 
Verdiende 3 punten 

De laatste periode, dit seizoen een van de wapens van Thetis, was verreweg de meest moeizame 
periode voor de mannen uit Gendt. Ondanks dat Thetis in het begin van de periode de voorsprong 

wist te vergroten naar 3 punten, lukte er aanvallend nog maar weinig. Ondanks dat er meerdere 

keren een man-meer situatie ontstond voor het doel van de tegenstander uit Lelystad, werd er niet 
gescoord. De tegenstander wist hier optimaal van te profiteren, waardoor het met nog slechts 15 
seconden op de klok opeens gelijk stond (9-9) en de spelers van Thetis hard op weg waren naar 
(duur) puntverlies. Een uiterste krachtsinspanning leverde Thetis, dankzij een mooie assist van 
Joeri van Bon en de winnende treffer van Dennis Rikken toch nog de verdiende 3 punten op. 
Hierdoor is er nu in de stand op de ranglijst een gaatje ontstaan tussen de nummer 1 Proteus, 

nummer 2 Thetis (op 1 punt van Proteus) en nummer 3 De Spreng (op 3 punten van Thetis) en 
nummer 4 WWV (op 4 punten van Thetis). 
Al met al blijft het razend spannend in de eerste klasse district Oost. Volgende week staat de 
belangrijke uitwedstrijd in Hardenberg tegen De Grunte op het programma voor de mannen uit 
Gendt! 
 
Periodestanden: 

3-2; 5-3; 8-6; 10-9 
Doelpuntenmakers: 

Wilco Rutten (3); Mark Verbaten (2); Sierd Heida, Stijn van den Bergh, Dennis Rikken, Niek Berns, 
Joeri van Bon (1) 

 
Tekstschrijver: Stephan van Wouwe 
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Thetis heren 1 voor de 9e 

wedstrijd op rij ongeslagen 
 
Afgelopen wedstrijd reden de heren van Thetis 1 door de sneeuw naar De Grunte in Hardenberg. 
De eerste wedstrijd had Thetis thuis ruim gewonnen met 16-4. Desondanks laten de heren van De 

Grunte verassende sterke uitslagen zien wanneer zij thuis spelen, dus een overwinning in deze 
wedstrijd werd zeker niet als vanzelfsprekend beschouwd. 
Wim Hollemans, de huidige assistent-coach, was dit keer de vervangende hoofdcoach voor de 
wedstrijd. De tactiek bestond vooral uit dynamisch spel en zorgen dat Thetis te allen tijde controle 
behield over de wedstrijd. Bovendien werd er extra benadrukt om geen commentaar te leveren op 
de arbitrage. 
De wedstrijd startte aanvallend moeizaam voor Thetis. Toch werd al snel een 5-meter bemachtigd 

die helaas net te scherp (tegen de paal) ingeschoten werd. De openingstreffer werd snel daarna 
gemaakt door De Grunte. Hierna kwam Thetis ook op gang en de heren wisten de eerste periode 
dan ook af te sluiten met een score van 1-1. 

De tweede periode werd wederom gestart met een 5-meter in het voordeel van Thetis. Deze bal 
wist de keeper wel te passeren. Thetis hield zich inmiddels aan de afspraak om dynamisch te 
spelen en dit leverde ook meerdere uitsluitingen op voor de heren van De Grunte. Thetis nam 
controle over de wedstrijd, en ondanks een tegendoelpunt  door De Grunte, wist Thetis deze 

periode af te sluiten met een 2-6 voorsprong. 
Voor de derde periode had coach Hollemans een toegevoegde tactiek: De Grunte verwarren door 
snel verschillende verdedigingstactieken af te wisselen. Dit leidde tot de gewenste verwarring 
binnen De Grunte en hielp Thetis de controle over de wedstrijd te behouden. Deze periode waren 
uitsluitingen in beide teams aanwezig maar beide teams hadden moeite om de man-meer situaties 
te benutten. Thetis was wel het enige team dat deze periode de bal wist te scoren en de eindstand 

van deze periode was dan ook 2-9. 
De vierde periode bevatte ook veel uitsluitingen en zelfs een strafworp tegen Thetis, die het net 
niet wist te raken. De wedstijd bestond voor de Thetis heren nu uit het volhouden van de huidige 
tactiek. De eindstand van de wedstrijd was 3-11. 
Na het verlies van Proteus dit weekend, staat Thetis heren 1 nu met 2 punten voorsprong op de 
eerste plek. Niks is zeker in de competitie. Volgende week staat de belangrijke wedstrijd Thetis H1 
– DWV H1 op het programma. 

 
Periodestanden:  

1-1; 2-6; 2-9; 3-11. 
Doelpuntenmakers:  

Wilco Rutten (4); Joeri van Bon (3); Raymond Rikken (2); Edo den Boef, Stijn van den Bergh (1) 
 
Tekstschrijver: Raymond Rikken 
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Is Thetis Heren 1 op weg naar 

een historisch 
kampioenschap? 
 

Nu het eind van het seizoen dichterbij komt, is elke wedstrijd een finale voor de heren van Thetis. 
De eerste van 8 finales was afgelopen weekend tegen DWV uit Doesburg, de nummer 5 van de 
competitie. Een jonge ploeg; krachtig, explosief en enthousiast in hun spel, waarmee ze zich 
gedurende het seizoen hebben opgewerkt tot een mooie plek in de top-5 van de ranglijst. Een 
tegenstander om niet te onderschatten voor de heren uit Gendt. 
Uitgaan van eigen kwaliteiten, dat was de enige boodschap die coach André Milder had voor zijn 
manschappen. Concentratie, afspraken, tactiek, kwaliteiten en werken voor elkaar. Met die 

woorden gingen de manschappen te water om hun eerste plek op de ranglijst te verdedigen. 
De eerste periode ging goed van start. Snelheid, variatie en concentratie in de aanval zorgde 

ervoor dat Thetis uit de startblokken schoot. Een aantal mooi uitgespeelde aanvallen en goed 
verdedigend werk zorgde ervoor dat er aan het eind van de eerste periode een degelijke en 
verdiende 3-1 voorsprong op het scorebord stond. 
Met de beste wil van de wereld gingen de mannen van Thetis de tweede periode te water, maar 
waar er in de eerste periode aanvallend gezien de juiste keuzes gemaakt werden en kansen 

werden benut, lukte er in de tweede periode maar weinig. Dankzij sterk verdedigen wist 
tegenstander DWV niet optimaal te profiteren van de (aanvallend) slechte periode van de heren uit 
Gendt, waardoor er bij rust een 4-3 tussenstand op het scorebord stond. 
Rustig gaf coach André Milder zijn spelers aan wat er aanvallend moest veranderen om de eerste 
periode een goed vervolg te geven, en met een leeg hoofd en hernieuwd vertrouwen ging Thetis de 
derde periode te water. De aanval begon weer te draaien, in plaats van op doel te schieten werd de 

extra pass gegeven, er werd goed gehandeld bij ontstane situaties, en Thetis ging niet mee in het 
geïrriteerde spel van tegenstander DWV. In een mum van tijd nam Thetis afstand van DWV, 
waarbij naast de mooie doelpunten ook een pluim gegeven mag worden aan de sterke verdediging, 
die de weinige kansen die het weggaf netjes onschadelijk wist te maken. Aan het eind van periode 
3 was de marge uitgebreid naar een prettige 7-3 voorsprong. 
Ook in de vierde periode wisten de heren uit Gendt het hoofd koel te houden en de voorsprong snel 
groter te maken. Waar de frustratie over het krachtsverschil bij tegenstander DWV almaar groter 

werd, bleef Thetis de beproefde verdedigende en aanvallende technieken & tactieken etaleren, 
resulterend in weinig kansen voor de tegenstander, en veel doelpunten voor de thuisploeg. Mooie 
aanvallende acties volgde elkaar in rap tempo op, met als eindresultaat een zeer duidelijke 11-4 
overwinning. 
Nog 7 finales te gaan voor de manschappen van coach André Milder. Is Thetis Heren 1 op weg om 
geschiedenis te schrijven? 
 

Periodestanden: 
3-1; 4-3; 7-3; 11-4 
Doelpuntenmakers: 
Wilco Rutten (4); Niek van Bon (3); Sierd Heida (2); Edo den Boef, Joeri van Bon (1) 

 
 

Tekstschrijver: Wilco Rutten 
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Thetis blijft koploper… 

 
Thetis Heren 1 blijft ondanks 
nederlaag koploper 1e Klasse 

District Oost 
 
Na een reeks van 10 ongeslagen wedstrijden vertrekken de mannen van Thetis naar het 
achterhoekse Winterswijk. Waar de thuiswedstrijd in de laatste seconde werd verloren, is de 
Gendtse koploper van de 1e klasse district nu vastberaden om een appeltje met WWV te schillen. 

De verdediging werpt dit seizoen zijn vruchten af. Door strak te verdedigen zonder een overtreding 

te maken krijgen de tegenstanders weinig kansen tot scoren. In de aanval kan nog het een en 
ander nog geschaafd worden. Daarom waren de woorden van coach André voorafgaand aan de 
wedstrijd duidelijk. Zuinig zijn op de bal en spelen met veel variatie in de aanval. 
In de eerste periode kwamen de mannen van Thetis niet goed uit de startblokken. De variatie in de 
aanval was ver te zoeken. Voorin werd er weinig bewogen en veel aanvallen waren makkelijk te 

onderscheppen voor de verdediging. Na 4 minuten spelen stond er een 3-0 voorsprong voor WWV 
op het scorebord. In de laatste minuut van de eerste periode was de 0 van het scorebord af en was 
de schade enigszins beperkt gebleven. 
Tijdens de periodewissel wisten de mannen van Thetis dat het vooral in de aanval een stuk beter 
moest. WWV speelde een zoneverdediging waardoor het in de eerste periode alleen op schoten uit 
de tweede lijn aankwam. Er werd afgesproken om veel in te zwemmen richting de midvoor positie 
om zo meer vrijheid te creëren. Tijdens deze periode wisten beide teams 1x te scoren als gevolg 

van een man meer. Tussenstand: 4-2 voor de thuisploeg. 
De derde periode was een kopie van de periode hiervoor. Er gebeurde weinig spannende dingen en 
er werd aan beide kanten weinig gescoord. Thetis wist de achterstand iets terug te dringen tot 6-5 
en gingen daarmee de laatste periode in. 
Er werd afgesproken om nog 6 minuten te knallen en er met de winst vandoor te gaan. Het was 

een periode waar aan beide kanten veel doelpunten werden gemaakt en waarbij de stand gelijk op 
bleef gaan. Met nog 1:11 op de klok en een 9-8 achterstand kreeg Thetis een man meer en vroeg 

daarbij een time-out aan. Deze werd gescoord en met een gelijke stand klonk het signaal voor de 
laatste minuut. Echter wisten we laatste minuut de gelijkstand niet te behouden om te zetten naar 
winst. WWV kreeg met nog 12 seconden een man meer en wist deze in de laatste seconde te 
benutten. 
Ondanks de nederlaag blijft Thetis toch de koppositie in de 1e klasse district behouden. De 
nummer 2, Proteus uit Twello, wist niet te winnen van DWV en blijft dus nog steeds op 2 punten 

achterstand. 
A.s. zaterdag komt ZEW uit Ermelo op bezoek bij Laco in Bemmel. Aanvang: 18:45 uur. 
 
Periodestanden:  

3-1, 4-2, 6-5, 10-9 
Doelpuntenmakers: 

Mark Verbaten, Wilco Rutten (3), Joeri van Bon (2) en Edo den Boef (1) 

 
Tekstschrijver: Joeri van Bon 
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Thetis Heren 1 behoudt positie 

als koploper 
 
De eindstreep komt dichter en dichterbij voor de mannen van Thetis, maar nog niets is zeker. Elke 
wedstrijd die nog op het programma staat is een finale waar hard voor gewerkt moet worden. De 

wedstrijd van afgelopen weekend tegen ZEW uit Ermelo was daarop geen uitzondering. 
De opdracht was duidelijk van coach André Milder: de keeper van ZEW uitspelen. Het was de 
vorige keer in Ermelo duidelijk geworden dat deze keeper goed is in het eruit houden van schoten 
van de tweede lijn. De mannen van Thetis zouden dus goed zwemwerk en strakke passing in hun 
spel moeten brengen om doelpunten te maken. 
Door een goede verdediging bleef het doel van Thetis in de eerste periode schoon. Daarentegen 
waren de aanvallen minder geslaagd. Door hard werken creëerde Thetis veel kansen, die helaas 

niet allemaal resulteerden in doelpunten. Het lukte Thetis toch een aantal keer de bal in het net 
van ZEW te krijgen. Deze periode werd afgesloten met een 2-0 voorsprong. 
In de tweede periode kreeg ZEW meer grip op de wedstrijd. Veel aanvallen van Thetis werden 

afgeslagen. Ook hielp het niet mee dat de passing van Thetis verre van perfect was. In deze 
periode achtte coach André Milder het nodig om, na een uitsluiting van ZEW, een time-out aan te 
vragen. Dit komt niet vaak voor in de tweede periode. In deze time-out werd duidelijk gemaakt dat 
het spel van Thetis beter moet om winst te halen uit deze wedstrijd. Desondanks werd er door 

Thetis in deze periode niet gescoord. ZEW slaagde hier wel in, wat resulteerde in een ruststand van 
2-1. 
Na de rust speelde Thetis met meer focus. Voorin werd meer bewogen, dit ontbrak in de vorige 
periode, waardoor er een gezond aantal kansen ontstond. De verdediging bleef solide, ZEW had de 
gehele wedstrijd moeite hier doorheen te komen. Desondanks scoorde ZEW in de derde periode. 
Thetis scoorde twee maal. Eindstand na deze periode: 4-2. 

Voor de laatste periode had Thetis één doel. Met volle inzet de wedstrijd afsluiten. Verslapping, in 
de laatste fase van de wedstrijd, zou een gelijkspel of nederlaag kunnen betekenen. Dit hadden de 
mannen van Thetis goed tussen de oren geknoopt. ZEW slaagde erin om als eerste te scoren in de 
vierde periode. Dit maakte de wedstrijd zeer spannend. Niet veel later scoorde Thetis wat voor 
opluchting zorgde. Met nog een laatste doel van Thetis eindigde de wedstrijd in 6-3. 
Door deze overwinning behoud Thetis de eerste positie in deze poule. Komend weekend staat er 
geen wedstrijd op het programma. De week daarop zullen de mannen van Thetis afreizen naar 

Putten om het op te nemen tegen Triton. 

 
Periodestanden: 
2-0, 2-1, 4-2, 6-3 
Doelpuntenmakers: 
Edo den Boef (2), Niek Berns, Joeri van Bon, Dennis Rikken, Raymond Rikken 

 
Tekstschrijver: Niek Berns 
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Thetis Heren 1 na zinderende 
partij nog steeds aan kop… 
 

Nog vijf finales, dit was de gedachte die afgelopen zaterdag door de koppies van de mannen uit 
Thetis Heren 1 spookte. Nog vijf overwinningen die gegarandeerd vele dromen waar maken. 
Met een overwinning tegen Triton Putten, nog maar 4 finales verwijderd van wellicht een mooi slot 
akkoord. Allemaal leuke gedachtes maar Triton heeft ons afgelopen weekend laten beleven er nog 
lang niet te zijn! 
In de auto, onderweg naar Putten en de smartphone in de hand om de concurrenten te volgen 
werd het al snel duidelijk dat we bij een overwinning echt afstand zouden nemen van onze directe 

concurrenten. Zowel de nummer 2 als 3 hebben de punten laten liggen dus Thetis was aan zet, het 
lijkt wel een schaakpartij waarbij nog geen één ploeg schaakmat is gezet. Wat een spanning. 

Eenmaal aangekomen in het altijd mooie Putten werden de uitslagen van onze concurrenten nog 
even snel besproken maar gingen we snel over tot de orde van de dag. Iedereen was op hun eigen 
manier bezig met de wedstrijd, we hadden er zin in. 
André Milder en zijn assistent Wim Hollemans riep de ploeg bij elkaar om ons daarna terug te 
trekken voor de wedstrijdbespreking. We hebben ons letterlijk als figuurlijk even afgesloten van de 

heksenketel die gaande was in Putten. 
Na een duidelijke voorspreking en nog wat opwindende kreten waren we er klaar voor. 
Thetis zou eroverheen vliegen, geen spaan heel laten van Triton, om vervolgens drie punten terug 
naar huis te nemen. 
Alles maar dan ook alles bleek in de eerste helft van de wedstrijd minder waar. 
De rollen waren omgedraaid. Triton zette flink aan en speelde een goede pres. De mannen van 

Thetis hadden er zichtbaar moeite mee en lieten zich overrompelen. Kansen waren er genoeg, het 
verzilveren van kansen bleek echter moeilijk te zijn. Om een lang verhaal kort te maken….. aan het 
einde van de tweede periode stond er 6-1 op het scorebord, iets wat de heren van André Milder 
niet verwacht hadden. 
Onze coaches en wisselspelers bleven rustig. Kansen waren er volop, de tweede helft moest 
gewoon beter. Nou ja, gewoon… maar hoe dan? 
Vanaf de derde periode was het Thetis dat aan zet was. Mentaal was Thetis nog steeds niet 

geknakt. De ene na de andere vloeiende aanval werd gespeeld en de kansen werden nu gelukkig 
wel afgemaakt. Er bleven veel overtalsituaties gecreëerd worden maar helaas speelde de heren 
deze kansen niet goed genoeg uit. 
Triton was de weg duidelijk even kwijt en kon onze goed keepende Dennis Nieman niet passeren, 
terwijl de doelman aan de andere kant de schoten van Thetis niet kon stoppen. 
Aan het eind van deze spannende en zinderende periode, waarbij het vele publiek zich met man en 
macht achter Triton schaarde, stond er een tussenstand van 7-7 op het bord. Een mooie 

uitgangspositie om in de vierde en dus laatste periode alsnog de overwinning te pakken. 
In de vierde periode ging het spel golvend op en neer. Thetis bleef aandringen maar het was Triton 
dat scoorde. Gelukkig kon Thetis weer aanhaken na een mooi uitgespeelde man-meer situatie. 
Het werd spannender en spannender, het dak van het zwembad stond op ontploffen maar wij 
bleven rustig, een groot compliment voor Thetis heren 1. Al met al scoorde beide ploegen nog 
eenmaal en stond er een eindstand van 9-9 op het scorebord. 

Met gemengde gevoelens liepen de mannen van Thetis richting André Milder en Wim Hollemans, 
schudde elkaars hand en knuffelde elkaar zelfs. Tja, wat was er toch allemaal gebeurt, iedereen 
had zo zijn eigen gedachtes. Als een echt team, dat zeer hard voor elkaar had gewerkt, verlieten 
we het zwembad met maar één conclusie; aankomend weekend zal het beter moeten als we tegen 

ZIGNEA in Emmeloord spelen. 
Soms, heel soms, heb je dit gewoon nodig! 
 
Periodestanden: 

2-0, 6-1, 7-7, 9-9 
Doelpuntenmakers: 

Niek Berns (3), Wilco Rutten (2), Raymond Rikken, Joeri en Niek van Bon, Sierd Heida (allen 1 
doelpunt) 
 
Tekstschrijver: Wilco Rutten 
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Thetis houdt kampioensdroom 

levend na spannende strijd in 
Emmeloord 
 

Na een hectische wedstrijd in Putten hoopten de heren van Thetis op een beter resultaat tegen het 
team van ZIGNEA. Met nog maar vier wedstrijden te gaan komt het einde van het seizoen in zicht 
en is Thetis vastberaden om in Emmeloord de punten te pakken. Van te voren hebben de aantal 
heren gezamenlijk gegeten en is er genoeg pasta doorheen gegaan, daar kon het in ieder geval 
niet aan liggen. 
Voorafgaand aan de wedstrijd legde Coach André Milder de nadruk op een fel begin, direct vanaf 
het eerste fluitsignaal. Dit had vooral betrekking op de start van de vorige wedstrijd. Assistent Wim 

Hollemans attendeerde ons er tevens op om geen onnodige overtredingen te maken, de tijd loopt 
toch wel door was zijn advies. 

Blijkbaar hadden de heren van Thetis niet goed opgelet tijdens de wedstrijd tegen Triton want in de 
eerste paar minuten komt ZIGNEA al op een 3-0 voorsprong. Gaten in de verdediging zorgde voor 
makkelijke schietkansen voor de thuisspelende ploeg. Pas in de derde minuut opent Raymond 
Rikken met een geplaatste bal de score voor Thetis. Uiteindelijk eindigt de eerste periode in een 4-
3 achterstand. Een achterstand die de heren pas in de 4de periode weten te kantelen. 

Aan het begin van de tweede periode gaat het nog gelijk op. Door het toedoen van Mark Verbaten 
en het mooi wegdraaien op de midvoor van Joeri van Bon staat het 5-5. Dit is het moment om 
afstand te nemen maar wederom blijkt dat ZIGNEA goed in de wedstrijd zit, 7-5. Pas in de 5e 
minuut van de 2e periode ontstaat de eerste man-meer situatie in het voordeel van Thetis. Deze 
wordt echter niet benut en ZIGNEA loopt nog verder uit. 
Coach André Milder was in de rust niet te spreken over de gang van zaken en liet dit ook duidelijk 

aan zijn spelers weten. Voor de wedstrijd heeft hij zijn team hier nog zo voor gewaarschuwd. 
Thetis moet, net zoals in de vorige wedstrijd, het in de laatste twee periodes laten zien. Na deze 
donderpreek beginnen de heren goed aan de derde periode. Het staat al snel weer gelijk maar 
ZIGNEA geeft zich nog niet gewonnen. Door een benutte man-meer en strafworp van lopen de 
heren van Thetis weer achter de feiten aan. Met nog maar 3 seconden op de klok eindigt de 
periode in 10-10 dankzij een prachtig afstandsschot vanaf eigen helft door Edo den Boef. 
In de laatste periode gaat het weer gelijk op. Thetis profiteert echter van de gecreëerde man-meer 

situaties en loopt dan toch uit. Topscoorder Mark Verbaten verzegeld de wedstrijd en maakt ook 
maar liefst drie doelpunten in de laatste minuten, stand 12-16. 
Wat maken de heren het toch weer onnodig spannend. Door binnen het team rust te bewaren en 
het geloven in een comeback (wat de heren ook al meerdere malen hebben bewezen) neemt Thetis 
de drie punten mee naar huis. Er zijn nog drie wedstrijden te gaan en om te beginnen aankomend 
weekend thuis tegen Proteus. 
 

Periodestanden: 
4-3; 8-6; 10-10; 12-16 
Doelpuntenmakers: 
Mark Verbaten (5); Joeri van Bon (4); Edo den Boef, Dennis Rikken (2); Wilco Rutten, Niek van 
Bon, Raymond Rikken (1) 

 
Tekstschrijver: Dennis Rikken 
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Thetis heren 1 moet nog 1 

finale spelen om droom 
werkelijkheid te maken 
 

Afgelopen week maakten de heren zich mentaal en fysiek op voor de 
belangrijke wedstrijd tegen Proteus uit Twello. Met het einde van de competitie in zicht, en na al 
weken op nummer 1 te staan, is elke wedstrijd een finale in de race om het kampioenschap. 
Onze laatste thuiswedstrijd was tegen Proteus, een geduchte tegenstander 
waartegen we de vorige wedstrijd in de laatste seconde de 3 punten hebben weten te 
bemachtigen. Na een week van tactische trainingen om de kracht uit de aanval van de 
tegenstander uit Twello te halen, waren de manschappen van coach André Milder er klaar voor. 

Tijdens de voorbespreking werd er wederom benadrukt dat we vanaf seconde 1 geen steken 
konden laten vallen. In de eerste periode zaten de heren uit Gendt er gelijk bovenop, na meerdere 

goede aanvallen te hebben gespeeld met veel beweging, werden er voldoende kansen benut. Waar 
Thetis de laatste weken moeilijk uit de startblokken wist te komen, was daar tegen Proteus niets 
van te merken. Doordat ook Proteus kansen kreeg en deze benutte, werd het krachtsverschil nog 
niet in de score tot uitdrukking gebracht: 3-2 voor Thetis na de eerste periode. 
Ondanks de vele uitsluitingen aan de kant van Thetis in de 2e en 3e periode, verliep het spel 

soepel. Thetis hield het hoofd koel en kon zo aan het eind van de derde periode een 7-4 
voorsprong op het scorebord zetten. Tijdens de rust werd er besproken dat we op de zelfde weg 
door moesten blijven gaan, en er alles aan moesten doen om de punten in Bemmel te houden. Na 
nogmaals 6 minuten speeltijd, waarin beide teams elkaar fanatiek te lijf gingen, behaalde Thetis in 
het fluitsignaal de 8-5 overwinning. 
De heren van Thetis konden opgelucht ademhalen, door deze 3 punten hebben ze nog 1 echte 

finale te spelen. De heren maken zich aankomende week op voor de uitwedstrijd in Losser. Een 
wedstrijd om het kampioenschap te beslissen, en promotie naar de 3e Klasse Bond te verdienen! 
Kom allen kijken en Thetis aanmoedigen! Zaterdag 30 maart a.s., 17:15 in zwembad 
Brilmansdennen (Bookholtlaan 11, Losser). 
 
Periodestanden:  
3-2; 5-3; 7-4; 8-5 

Doelpuntenmakers:  
Sierd Heida (3); Wilco Rutten (2); Edo den Boef, Mark 
Verbaten en Niek van Bon (1) 

 
Tekstschrijver: Niek van Bon 
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Bondsdroom wordt 

werkelijkheid 
 
De mannen van Thetis trokken zaterdagmiddag richting Losser in Twente om het kampioenschap 
veilig te stellen. Met de overwinning op Proteus en nog twee wedstrijden te spelen deed de eerste 

kans zich voor om kampioen te worden. Deze kans liet de formatie van André Milder niet liggen en 
is overtuigend kampioen door Losser te verslaan met 3-11. 
Een kampioenswedstrijd is een wedstrijd als geen ander. Al weken leven de heren van wedstrijd 
naar wedstrijd. Na de laatste overwinning werd duidelijk dat zaterdag 30 maart het moest gaan 
gebeuren. Losser stond 10e in de competitie en met degradatie op de loer was onderschatting geen 
optie. Beide teams hadden de punten hard nodig om hun doelen te bereiken. 
De wedstrijd begon en iedereen voelde de spanning. Dit werd versterkt door de grote opkomst van 

de fans uit Gendt en de spandoeken, toeters en ratels die het gezelschap mee had gebracht. Het 
eerste fluitsignaal klonk en de finale was begonnen. Thetis won de eerste bal en er volgde meteen 
een uitsluiting voor Losser. Met een sterke man-meer zette Wilco Rutten Thetis op voorsprong. Na 

een uitsluiting aan de kant van Thetis volgde de aansluitingstreffer van Losser 1-1. De rest van de 
periode verliep rommelig en de kansen werden niet benut. 
De 2e periode begon zoals de eerste, een snelle treffer van Niek van Bon zette de mannen uit 
Gendt weer op voorsprong. Een uitsluiting bij Losser zorgde ervoor dat Joeri van Bon de score kan 

kon uitbouwen naar 1-3. Losser zette vol overtuiging de aanval in op zoek naar aansluiting. Een 
speler van Losser maakte een zware overtreding die leidde tot een rode kaart, gevolg was een 
strafworp en een tijdstraf van 4 minuten man minder voor Losser. Edo den Boef benutte de 
strafworp. In de eerst volgende aanval van Thetis vroeg André Milder een time-out aan. Er werd 
een nieuw tactisch plan afgesproken om de lange overtal situatie te benutten. Deze tactische zet 
pakte goed uit en binnen korte tijd werd de wedstrijd beslist. Vier treffers van Wilco Rutten en twee 

van Edo den Boef zorgde ervoor dat aan het eind van de 2e periode 1-10 op het scorebord stond in 
het voordeel van Thetis. 
De rest van de wedstrijd verliep rommelig. Er werden weinig kansen gecreëerd en er vielen nog 
enkele doelpunten. Goed keepers werk zorgde ervoor dat Losser maar 2 keer kon scoren. Op 20 
seconden voor het einde vroeg coach André Milder nog een time-out aan om zijn team te 
feliciteren. De laatste seconden waren snel verstreken waarna het feest los barstte. 
Samen met het publiek begon de tocht richting Gendt waar in de Klok tot in de vroege uurtjes werd 

gefeest. Met deze prestatie zullen de heren van Thetis volgend jaar voor het eerst uitkomen in de 

landelijke bondsklasse. 
 
Periodestanden:  
1-1, 1-10, 2-11, 3-11 
Doelpuntenmakers: 
Wilco Rutten (5), Edo den Boef (3), Niek van Bon (2), Joeri van Bon (1) 

 
Tekstschrijver: Sierd Heida 
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Huldiging heren 1 Thetis 

Gendt 
 

 
Kampioen Thetis heren 1 met shirtsponsor Constantijn Koen 
 
Zaterdag 13 april was het zover, de huldiging voor het eerste herenteam van Thetis. Twee weken 
geleden werd het kampioenschap al behaald maar door wedstrijden en het Thetis jeugdkamp 
werden de festiviteiten even doorgeschoven. 
Om klokslag 17:00 uur moesten de heren bij Café de Klok in Gendt zijn. Hier werd het startsein 

gegeven voor de ereronde in een vrachtauto. Een biertje, een beetje geluid en heel veel plezier 
werd de ronde door Gendt gemaakt. Het was een mooie maar vooral ook koude rondgang, langs de 
huizen van de spelers in Gendt. Ook Walburgen, de zomer thuisbasis werd niet overgeslagen. 
Het warme café en het door Thetis aangeboden buffet deden ons weer een beetje op temperatuur 
komen. De receptie werd vooral bezocht door Thetis leden en ouders van spelers. De aanwezigheid 
van dames 1 werd zeer op prijs gesteld. Ondanks het verlies eerder op de dag is het Thetis gevoel 
wat de boventoon voert. Ook shirtsponsor Constantijn Koen kwam met een heerlijke magnumfles 

Prosecco waarmee geproost werd op het seizoensucces. 
Na het woord van onze voorzitter en de felicitaties barstte het feest los tot in de (te) late uurtjes.  
Het woordje te slaat op de wedstrijd die de volgende dag nog gespeeld moest worden, dat was een 
iets minder succes. 

We hebben een fantastisch feest gevierd en danken iedereen voor alle felicitaties, aandacht en 
cadeaus welke we hebben mogen ontvangen. 

 
Tekstschrijver: André Milder 

 
 
 
 
 



 

Kampioensfeest Thetis beïnvloed 
wedstrijd om “des keizers baard” 
tegen De Spreng 
 
 
Na een prachtige huldiging en een rondrit op de platte kar door het pittoreske Gendt, toog het 
kampioenen ensemble uit Gendt op naar Brummen, waar de laatste wedstrijd van het seizoen 
gepland was. Aan de oogjes van de spelers te zien, was de een nog minder fit als de ander. Maar 
we kwamen hier voor de drie punten. Want WIJ ZIJN THETIS WIJ ZIJN KAMPIOEN. 
Na een goede peptalk van de twee coaches ging de wedstrijd voorspoedig van start met een 

prachtige aanval, die helaas stuitte op de keeper. Waarna de tegenstander in de volgende aanval 

wist te scoren 1-0 voor de Spreng. Na wat op en neer gerommel wist Thetis de gelijkmaker te 

maken. Kort na de gelijkmaker kregen de kampioenen uit Gendt een man meer door een 

overtreding van de Spreng, waaruit de 2-1 werd gescoord. Na nog twee uitsluitingen aan beide 

kanten en een vernietigend schot van Emmo Elshof, hiervoor waren de mannen uit Gendt uitvoerig 

gewaarschuwd, stond het aan het einde van het eerste partje 3-3. 

Na bemoedigende woorden van coach André, over kampioenwaardig en samenspelen, ging het 
tweede partje van start. Hierin werd vooral duidelijk dat het kampioensfeest van de avond ervoor 
bij de meeste toch nog in de armen zat (of in het hoofd of in de benen). De heren uit Gendt waren 
niet scherp en een aantal pasjes kwamen niet op de plek aan waar ze anders wel zouden komen. 
Dit resulteerde in een voorsprong van 7-4 voor de Spreng aan het einde van de eerste helft. 
Terwijl de keepers elkaar afwisselde kregen de heren van Thetis in een iets duidelijkere bewoording 

te horen dat er nu echt samen gespeeld moest gaan worden. Wilde Thetis in Brummen winnen dan 
moest er niet voor eigen succes gegaan worden, maar als team gespeeld worden. Zo gezegd zo 
gedaan? En stond het na de helft van part drie 9-4. Met een uitsluiting voor de Spreng. Tijd voor 
een time-out. Hier werden de basis 7 in het water gelegd om de overtal situatie ten volle te 
benutten. En ja hoor met een prachtig doelpunt van Thetis stond het 9-5 zou dit de kanteling in de 
wedstrijd teweeg brengen? Na nog een prachtig doelpunt stond het aan het einde van het derde 

partje 9-6. 

Het vierde en laatste partje was begonnen. Na wat aanvallen over en weer kwamen de heren van 
Thetis een doelpuntje dichterbij: 9-7. Toen opeens uit het niets een strafworp voor de Spreng die 
op een miraculeuze manier werd gestopt door de sluitpost van de kampioenen. De heren van de 
Spreng begonnen zenuwachtig te worden en begonnen wat meer te mopperen op de 
scheidsrechters. Waardoor er, na een schitterend doelpunt en een uitsluiting van de Spreng, een 
gele kaart volgde voor de coach van de mannen uit Brummen. Er volgde nog een strafworp, dit 

maal voor Thetis, die helaas werd gemist. De laatste minuut begon en de spanning was om te 
snijden, de stand was 10-9 met kansen over en weer. Maar helaas wisten de mannen van de 
Spreng er 45 seconden voor tijd nog een in te gooien: 11-9. Na nog een aanval, die helaas werd 
afgeslagen, speelden ze het vakkundig uit. 
 
Periodestanden: 

3-3; 7-4; 9-6; 11-9 
Doelpuntenmakers: 

Wilco Rutten (3); Mark Verbaten (3); Raymond Rikken, Joeri van Bon, Stijn van den Bergh (1) 
 
Tekstschrijver: Stijn van den Bergh 
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The story continues: 

 

De beker 
 

 
 
 
 
 



 

Thetis houdt kans op unieke 
dubbel in District Oost 
Nadat het seizoen op een voor Thetis al fantastische manier geëindigd was (met het 

kampioenschap in de 1e Klasse District Oost en promotie naar de 3e Klasse Bond), hebben de 

manschappen van coach André Milder nu ook de bekerfinale van District Oost bereikt. De kans op 

een, voor Thetis, unieke dubbel blijft, met enkel de finale nog te spelen, zeer aanwezig. 

Een aantal weken na het afsluiten v/d competitie in Brummen tegen De Spreng, werd duidelijk dat 

Thetis het in de kwartfinale van de beker (voor de 1/8e finale had Thetis een bye) in Nijmegen 

moest opnemen tegen Hydrofiel 2. 

Tegen het 2e van de studentenvereniging uit Nijmegen ging het lang moeizaam voor de mannen uit 

Gendt. Het was duidelijk merkbaar dat de heren lang stil hadden gelegen en al een flinke tijd geen 

wedstrijd meer gespeeld hadden, want de automatismen in het spel werden pas in de derde 

periode v/d wedstrijd echt gevonden. Vanaf dat moment liep Thetis ook rap weg bij Hydrofiel, dat 

de heren van coach André Milder tot halverwege de wedstrijd zeer goed partij wist te bieden. 

Uiteindelijk kwam de klasse van de kampioen naar boven en werd de derby, die volgend jaar 

zomaar weer plaats kan vinden in de 3e Klasse Bond tegen het 1e van Hydrofiel, goed afgesloten 

met een degelijke 4-10 uitoverwinning. Een plek in de halve finale was hiermee een feit. 

Loting voor de halve finale had Thetis gekoppeld aan De Woelwaters 1 uit Harderwijk. Tot twee 

seizoenen geleden speelden de Harderwijkers nog bij Thetis in de 1e Klasse District Oost, en met 

zelfs een aantal jaar ervaring in de 3e en 2e Klasse Bond in het team aanwezig, bleek dit een zeer 

beduchte tegenstander. 

De wedstrijd afgelopen donderdagavond werd gespeeld in de thuishaven van Thetis, zwembad Laco 

Lingewaard te Bemmel. De plek, waar Thetis afgelopen seizoen slechts 2 wedstrijden niet wist te 

winnen. Dankzij het late tijdstip v/d wedstrijd, had niemand meer last van de ondergaande juni-

zon, waarmee de omstandigheden ideaal waren voor een spannende halve finale. En spannend, dat 

werd het. 

De wedstrijd was, vanuit Thetis perspectief, al veel beter dan in de kwartfinale tegen Hydrofiel, 

maar ook de tegenstand was een flink stuk sterker. Dit was te merken in de eerste helft v/d 

wedstrijd, waarin het de manschappen uit Gendt maar moeizaam lukte om afstand te nemen van 

de tegenstander uit Harderwijk. Met een compacte verdediging en een aantal grote, sterke 

aanvallende spelers, wisten de Harderwijkers lange tijd gelijke tred te houden met Thetis. Pas aan 

het eind v/d tweede periode, en het begin van de derde periode, wist Thetis een gat te slaan in de 

tussenstand: van 5-2 ging Thetis aan het eind van periode twee naar 7-3 om in de derde periode 

door te stomen richting een 9-5 voorsprong. 

De spelers van De Woelwaters gaven echter niet op, en begonnen meer en meer fysiek spel te 

gebruiken om Thetis te ontregelen. Gelukkig voor coach André Milder is afgelopen seizoen gebleken 

dat zijn manschappen vooral met fysieke tegenstand en provocatie zeer goed kunnen omgaan, 

waardoor de overwinning, ondanks dat de einduitslag anders doet vermoeden, niet meer in gevaar 

kwam: 11-9 na vier enerverende periodes. 

Met deze overwinning plaatste Thetis zich voor de 2e bekerfinale in 3 jaar, en houdt het de kans op 

de dubbel in de 1e Klasse District Oost, springlevend! 

Tekstschrijver: Stephan van Wouwe 
 

 
 
 
 
 
 



Thetis sluit historisch seizoen in stijl 

af in zinderend spannende finale 
Wat hebben 30 maart 2019 en 22 juni 2019 met elkaar gemeen? Het zijn voor Thetis heren 1 beide 

historische data die voor eeuwig in de clubgeschiedenis gebeiteld zullen staan. Kampioen in de 

1eKlasse District Oost (met promotie naar de 3e Klasse Bond als bonus) en winnaar van de KNZB 

District Oost bekercompetitie 2019. De unieke, zo vurig gewenste dubbel, à la het Ajax van coach 

Erik ten Hag, is behaald. In een zinderend spannende finale, in het hol van de leeuw, werd Piranha 

heren 1 verslagen. 

In een seizoen – dat qua resultaten misschien wel nooit meer evenaart zal worden – waarin 

teamgeest, hard werken, mentale weerbaarheid en het collectief centraal stonden bij de heren uit 

Gendt, vond afgelopen zaterdag de apotheose van de KNZB District Oost bekercompetitie 2019, 

plaats. Locatie: het schitterende buitenzwembad van de Universiteit Twente, toevalligerwijs het 

thuisbad van tegenstander Piranha. In een prachtig decor: ondergaande zon, aangename 

temperatuur, links publiek van Piranha, rechts publiek van Thetis, en twee ploegen die tot het 

uiterste wilde gaan om de beker te winnen, ging de wedstrijd om 19:30 van start. Fit, gemotiveerd 

en met volledige bezetting ging het team van coach André Milder het water in. Het strijdplan was 

duidelijk, nu was het aan het team om dit te gaan uitvoeren. Dit gold echter ook voor tegenstander 

Piranha, volgend seizoen weer spelend in de 1e Klasse District Oost na één jaar afwezigheid, 

waardoor het een echte finale werd: niet goed maar wel bijzonder spannend. De wedstrijd wist in 

de eerste periode nog niet echt te ontbranden, waarbij er door beide teams goed verdedigd werd 

en Thetis aanvallend 2 overtal situaties niet wist te verzilveren. Doordat Piranha haar kansen in de 

man-meer situaties wel wist te benutten, stond er na de 1e periode een 2-2 tussenstand op het 

scorebord. 

In de tweede periode wisten de mannen uit Gendt beter om te gaan met de geboden kansen. Met 

vlot lopende aanvallen en goed verdedigend werk wist Thetis eindelijk een gaatje te slaan met 

tegenstander Piranha. Halverwege de wedstrijd stond er een 5-3 tussenstand op het scorebord, en 

leek het erop dat Thetis in de tweede helft v/d wedstrijd door kon gaan pakken. Niets bleek echter 

minder waar. Met hernieuwd elan vocht Piranha voor wat het waard was en wist het, dankzij 2 

goed uitgespeelde man-meer situaties, snel de opgelopen achterstand weg te werken. Thetis was 

aanvallend zoekende, speelde in deze fase v/d wedstrijd stroperig en het leek alsof de energie uit 

het team was weggelekt. Gelukkig was er in de laatste minuut Raymond Rikken die het team een 

steuntje in de rug gaf, door met een schitterende boogbal de stand weer in het voordeel te 

brengen van Thetis: 6-5. 

Voor de start v/d laatste periode spoorde coach André Milder zijn manschappen nog één keer aan. 

Geef alles, nog 6 minuten spelen en dan zit het seizoen erop, en dan sluiten we af met de dubbel! 

Die coach van Piranha zal waarschijnlijk een peptalk met dezelfde strekking gegeven hebben voor 

aanvang van de laatste periode, want het was ongemeen spannend en beide teams bleven aan 

elkaar gewaagd. Eerst wist Piranha de gelijkmaker aan te tekenen, waarna Thetis via een benutte 

man-meer situatie, met nog 1:30 minuut op de klok, weer op voorsprong kwam en de wedstrijd uit 

leek te kunnen spelen. Het zou echter finale onwaardig zijn als de tegenstander zich gewonnen zou 

geven, en met nog 18 seconden te spelen beloonde één v/d scheidsrechters een tamelijk 

onschuldig duel met een strafworp: 7-7.  

De wedstrijd leek beslist te gaan worden met een strafworpen reeks, ware het niet dat Thetis, in de 

persoon van Joeri van Bon, nog één Houdini-act had bewaard om dit seizoen mee af te sluiten. Met 

nog 5 seconden op de klok kreeg de mid-voor de bal aangespeeld, waarna hij goed wegdraaide bij 

zijn directe tegenstander en de bal binnen schoot. Euforie maakte zich hierna meester van Thetis 

en de meegereisde supporters, daar Piranha in de laatste 5 seconden niet meer tot een echte 

aanval wist te komen en de wedstrijd beslist was. 

Periodestanden: 

2-2; 5-3; 6-5; 8-7 

Doelpuntenmakers: 

Wilco Rutten, Joeri van Bon, Edo den Boef (2); Mark Verbaten, Raymond Rikken (1) 



Thetis heren 1 had historie geschreven! Nadat 2 seizoenen geleden de KNZB District Oost beker 

voor de eerste keer gewonnen was, ging hij nu opnieuw mee naar Gendt. Samen met het al eerder 

gewonnen kampioenschap en de bijbehorende promotie naar de 3e Klasse Bond, een unieke, 

historische prestatie. Het was een fantastisch seizoen, waarvoor Thetis heren 1 iedereen die ons 

heeft aangemoedigd, gesponsord, getraind, gecoacht, gefloten heeft of achter de jurytafel heeft 

gezeten, hartelijk voor wil bedanken. Hopelijk zien we jullie komend seizoen weer, in de 3e Klasse 

Bond, regio Zuid! 
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Ik dank: 

 

Stephan van Wouwe 
Dennis Nieman 
Raymond Rikken 
Edo den Boef 
Joeri van Bon 
Niek Berns 

Wilco Rutten 
Dennis Rikken 
Niek van Bon 
Sierd Heida 
Mark Verbaten 
Hans Balkema 

Stijn van den Bergh 
Benno Schouten 
Wim Hollemans 
 
Alle partners, kinderen, ouders, grootouders voor de tijd die jullie alleen, druk, gespannen, mee 

waren naar wedstrijden of het verhaal aan moesten horen. 
  

Z&PC Thetis Gendt, jurytafel, scheidrechters, dames 1 & 2, heren 2, alle supporters van het team,  
the man with the golden stick meneer Dick Lepoeter en Piet en Alie Hendriks in het bijzonder. 
 
Sponsoren: Constantijn Koen uitvaartverzorging & afscheidshuys Lingewaard, Guijt verzekeringen 
en Koeltrans voor de aankleding van het team en Kirsten fotografeert voor alle foto’s.  
 
Ook dank aan John Geveling, Egbert de Groot, Hydrofiel Nijmegen en Zeester Meerval Uden, 

Omroep Lingewaard (Fons Sluiter) en De Gelderlander (Eugène Janssen). 
 
En iedereen die ik vergeten ben.  
 
André Milder 
 

 
 

 
 
 
 
 

Opgenomen zijn alle krantenartikelen in De Gelderlander en alle eigen geschreven stukken welke 
we op omroep Lingewaard en de Thetis Website (laten) plaatsen. 


