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Seizoen 2012/2013
Heren 1 naar 1e klasse

Scheidsrechters

Het opgeven van trainingswater door velen heeft zijn
vruchten afgeworpen. Heren 1 heeft keihard getraind
e
en promotie afgedwongen naar de 1 klasse bond.

Met de oprichting van Regio 3 worden ook de regels
voor het leveren van scheidsrechters nog eens
duidelijk gemaakt. De regel van 1 scheidsrechter per
2 teams zal streng worden gehanteerd.

Waar het vorig seizoen tegen dezelfde tegenstander,
Aqua Novio uit Nijmegen, nog fout ging, trok Heren 1
dit seizoen wel aan het langste eind. Thuis werd met
12-7 gewonnen, een zege die ruim genoeg bleek in
de uitwedstrijd, waar nipt werd verloren met 8-6.
Na vele jaren is Het Y en daarmee Amsterdam weer
e
vertegenwoordigd in de 1 klasse, Heren proficiat en
succes in het komende seizoen!

De afgelopen jaren hebben we hier keurig aan
voldaan. Echter voor komend seizoen vallen Nelleke
en Gilberto af en is Daan nog herstellende. Hierdoor
komen we onder de gestelde norm. Dit zal het
terugtrekken van teams tot gevolg hebben.

Herindeling Bond

Voor komend seizoen zal aan ieder team gevraagd
worden een scheidsrechter te leveren. We voldoen
dan ruim aan de norm, wat de gevraagde inspanning
per scheidsrechter zal verkleinen.

De waterpolocompetitie gaat behoorlijk op de schop.
In de bond worden de herenteams weer gesplitst in
e
standaard- en reserveteams. Waar H1 in de 1
klasse uit zal komen, zullen H2 en H3 uitkomen in
e
e
respectievelijk de Reserve 1 en 2 klasse.

Als ieder team een scheidsrechter levert, dan hoef je
maar een wedstrijd of 10 à 12 te fluiten, wat
overeenkomt met een keer of 7 ingedeeld worden.
Meestal fluit je voor of na je eigen wedstrijd.

Naast de nieuwe poule indeling worden ook de
speeltijden gewijzigd. Voor de bondsteams gelden
voor het seizoen 2012-2013 de volgende speeltijden:
 H1
4x 8 minuten
 H2
4x 7 minuten
 H3
4x 6 minuten
 D1
4x 6 minuten
Er zal dus zeker aan de conditie gewerkt mogen
worden door de dames en heren!

Oprichting Regio 3
Naast de bond ondergaan het district en de kring ook
een flinke verandering. District 3 zal samengevoegd
worden met de kringen Amsterdam ‘t Gooi, NoordHolland en Utrecht tot Regio 3.
Wat betekent dat voor ons? Voor de dames helemaal
niets, omdat zij al allemaal opgegaan waren in
District 3. Bij de heren heeft het wel gevolgen.
Volgend seizoen zullen er 5 districtsklassen zijn,
e
e
waar H4 zal uitkomen in de 2 klasse, H5 in de 4
e
klasse en H6 en H7 in de laagste 5 klasse.,
Speeltijden van de wedstrijden blijven gelijk.
Bij de pupillen is er wel een wijziging in de speeltijd.
De pupillen onder 11 zullen 4x 4 minuten gaan
spelen.

Als het iets voor je is, laat het dan aan de weten aan
de polocommissie. Eind september volgt een cursus,
waar we je voor zullen inschrijven.

Samenwerking met De Meeuwen
Om zelf teams onder 17 en onder 15 te kunnen
vormen hebben we te weinig spelers. Bij De
Meeuwen uit Diemen is dit ook het geval. Na goede
gesprekken hebben we besloten om met
combinatieteams uit te komen in de competitie.

Zomertrainingen
Tot eind augustus kan er op maandag en woensdag
van 19:30 tot 20:30 uur getraind worden in het
buitenbad van het Floraparkbad. Tot 1 augustus zal
er geen begeleiding zijn en kunnen vrijblijvend wat
baantjes getrokken worden en een balletje gegooid.
In juli zal bekend gemaakt worden hoe en wanneer
de trainingen gestart worden.
****
Wij wensen iedereen een fijne vakantie om daarna
weer vol energie aan de badrand te treffen!
De polocommissie
Ewout, Harvey, Robert en Ronald
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