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Organisatie richting nieuwe seizoen
De start van het nieuwe seizoen heeft meer voeten in
de aarde dan normaal. Zo hebben we de sluiting van
de ballon in Noord, het afscheid van de trainers van
dames 1 en als klap op de vuurpijl kwam er een
betichting van de nieuwe regio commissie bovenop.
Nu 1 augustus nadert willen we graag duidelijkheid
geven.

Regio 3 tikt ons op de vinger
Met de nieuwe regio indeling in plaats van de kring
en district zijn ook de teugels flink aangetrokken en
dan met name op het scheidsrechterfront. Op 8 juli
ontvingen wij de mededeling dat Het Y een team
moet terugtrekken omdat we niet voldeden aan de
scheidsrechternorm die gesteld is.
Ondanks het feit dat Nelleke heeft aangegeven de
start van het seizoen alsnog te fluiten lijken we af te
stevenen op een arbitragezaak bij de KNZB. En dan
is het maar te hopen dat het terugtrekken van het
team ongedaan gemaakt wordt.
Maar…… daarmee zijn we er niet! Het probleem van
het tekort aan scheidsrechters moet echt opgelost
worden. Hiervoor hebben we ieders hulp nodig. Eind
september gaat er een cursus van start en ieder
team zal een scheidsrechter gaan leveren voor de
cursus.
Op deze wijze hoef je als scheidsrechter slechts een
beperkt aantal weekenden te fluiten, meestal
voorafgaand of na je eigen wedstrijd. Er geldt hier
vele handen maken licht werk, maar is wel zeer
noodzakelijk voor het waterpolo bij Het Y.
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tweetal belangrijke voordelen, het is goed voor het
clubgevoel en het geeft betere mogelijkheden
trainers langs de badrand te krijgen.

Trainingstijden
De uren in het Bijlmerbad en het Weth. Duranbad
komen te vervallen. Hiervoor in de plaats krijgen we
uren in het Floraparkbad en het De Mirandabad,
De jongens onder 17 en 15 zijn combinatieteams met
De Meeuwen uit Diemen. De trainingen zullen
gezamenlijk verzorgd worden.
In onderstaande tabel zijn de trainingstijden
aangegeven die we voor komend seizoen hebben:
Ma

Di
Wo

Do

Weth. Duran 19:15-20:00
Florapark
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:15
Sloterpark
21:30-22:45
Florapark
18:15-19:00
De Miranda 19:00-20:00
20:00-21:30
Weth Duran 19:00-20:00
SFB Oost
20:30-21:20
21:20-22:10
22:10-23:00

J17
P11, P13
D3, H5, H6
H1, H2
D1, D2, H3, H4
P11
P13, J15
H1, H2
J17, J15
D1, D2, D3
H1, H2, H3
H4, H5, H6

Bovenstaand overzicht is niet definitief en dus aan
verandering onderhevig. Een goede indicatie is het
wel.

Eerste trainingen
Voor de senioren zal het seizoen op 1 augustus echt
van start gaan in het Floraparkbad. De trainingen zijn
op maandag en woensdag van 19:30 tot 20:30.

Badwater
Met het wegvallen van de ballon in Noord waren wij
genoodzaakt op zoek te gaan naar vervangend
badwater. Wij zijn dan ook erg blij dat we jullie
kunnen melden dat het gelukt is en wel met zeer
mooie uren!

Additionele droogtrainingen voor de dames- en
herenselectie zullen aan de betreffende personen
bekend gemaakt worden. Krijg jij niets te horen en
zou je hier wel graag aan meedoen, laat het dan
weten aan de trainers.

Onze dank gaat uit naar het bestuur dat met hun
inzet bij stadsdeelraden en zwembaden goede
alternatieven voor ons hebben weten te
bewerkstelligen! Dit heeft heel wat uurtjes gekost.

Voor de junioren hebben we de mogelijkheid in de
springkuil te trainen, maar vooralsnog lijken er teveel
mensen op vakantie. Met animo gaan we starten!

In de ideale situatie trainen er zoveel mogelijk teams
na elkaar in een zelfde zwembad. Dit heeft een

De data van de eerste reguliere training zijn nog niet
allemaal bekend. In een volgende nieuwsbrief zullen
deze bekend gemaakt worden.
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Op zoek naar Trainers!
Met de trainingen verdeeld over de verscheidene
baden was het niet eenvoudig trainers te vinden. Met
de clustering van uren verwachten wij dat bij iedere
training een trainer langs de kant staat.

Er ligt een mooie beloning voor het lid dat de meeste
loten weet te verkopen! Meer informatie volgt na de
vakantie.

W Official Cursus
Hier hebben we jullie hulp nodig!
We zijn in ieder geval op zoek naar trainers voor
maandag om 19;00 en 20:00 en donderdag om
22:10. Wil jij (eventueel samen met teamgenoten)
een training verzorgen, neem dan contact op met de
polocommissie.
We zouden graag zien dat de heren- en damesselectieteams zich meer gaan bemoeien bij de
begeleiding van de lagere senioren- en
juniorenteams.

Conceptrooster
Het wedstrijdrooster is nog in de conceptfase en
wijzigingen zullen zeker nog plaatsvinden. Een eerste
indicatie kan er natuurlijk wel aan worden onttrokken,
zoals het feit dat de eerste wedstrijden al gespeeld
gaan worden in het weekend van 8/9 september.
Het conceptrooster is te vinden op de website van de
KNZB: waterpolo.knzb.nl onder het menu
Conceptrooster.
De poule indeling van de teams van Het Y staat
weergegeven op de laatste pagina van deze
nieuwsbrief.

Grote Club Actie
Ook dit jaar doen we natuurlijk weer mee aan de
Grote Club Actie. Na de zomervakantie kunnen er
weer loten verkocht worden, waarvan het grootste
deel van de opbrengst naar de club gaat. Hiervan
kunnen we mooie dingen realiseren binnen de club.
Ideeën hiervoor kunnen gemaild worden naar de
polocommissie.
Het is dit jaar de bedoeling om de jonge
waterpololeden een GCA-lijst te geven, waarmee ze
langs de deuren kunnen gaan om mensen in te laten
schrijven op loten. De senioren kunnen net als vorig
jaar via internet loten verkopen. Als er senioren zijn
die liever een lijst ontvangen, dan ook graag een mail
naar de PC. Een verzoek voor papieren loten kan
ook worden ingediend bij de PC.

In navolging op afgelopen seizoen gaan we ook dit
jaar weer een w official cursus organiseren. Heb je
nog geen w bevoegdheid, dan wordt je geacht mee
te doen aan de cursus.
De cursus zal in september georganiseerd worden en
gehouden worden in de Y kelder onder leiding van
Harvey.

Financiën
Zoals eerder gemeld in deze nieuwsbrief hebben we
vervangend badwater voor de ballon. Dit heeft grote
consequenties voor onze financiële huishouding. Niet
alleen de waterpoloafdeling, maar ook het
wedstrijdzwemmen maakte er flink gebruik van.
Het gevolg is dat we zeer zorgvuldig moeten omgaan
met ons budget. Dat leidt wel eens tot teleurstellingen
en soms onbegrip.
Een voorbeeld hiervan is dat we niet deelnemen aan
de ManMeer cup. Het zijn goede wedstijden ter
voorbereiding op het seizoen, maar budget technisch
met inschrijfgeld en een onbekende hoeveelheid
badwater momenteel niet verantwoord.
We hebben op dit moment helaas geen
sponsorcommissie. Hier ligt wel de basis om die
extraatjes voor elkaar te krijgen. We zoeken dan ook
mensen die samen de commissie vorm en inhoud
willen geven.
****
We hopen volgende week iedereen weer
vol energie aan de badrand te treffen!
En voor de vakantiegangers onder ons,
een hele fijne vakantie toegewenst!
De polocommissie
Ewout, Harvey, Robert en Ronald
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Bond Heren 1e klasse
BZ&PC 1
Het Ravijn 1
LZ 1886 1
Z.V. Haerlem 1
SVH 1
HZC de Robben 1
ZV de Zaan 1
ZVVS 1
Het Y 1
SGHA 1
Katwijk 1
WS Twente 1
e

Regio 3 Heren 4 klasse C
Het Y 5
ZV Hoorn 2
DWT 5
De Dolfijn 3
De Ham 6
De Meeuwen 2
ZC de Zaan 9
De Snippen 2
Oceanus 4
De Waterwolf 2
DJK ZAR 3
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e

Bond Heren Res 1 klasse
BZ&PC 3
AZ&PC 3
HZC de Robben 2
AZC 3
LZ 1886 2
UZSC 2
ZV de Zaan 2
De Zijl (SG) 3
Het Y 2
PSV 2
WIDEZ GZC DONK 3
MNC Dordrecht 2
e

Regio 3 Heren 5 klasse A
Gay Swim 1
DJK ZAR 5
De Aalscholver 5
Het Y 6
ZV Utrecht 5
De Amstel 1
Het Zinkstuk 3
Go Swim 3
Woerden 3
De Snippen 3
De Waterwolf 3

e

Regio 3 Dames 4 klasse ARegio 3 Jongens B2B
JAWS 2
De Reuring
Het Y 3
Oceanus
Aquafit 1 combi
Noordkop
Noordkop 2
DWT combi
Oceanus 2
KZC
Aquawaard 1
DAW
SG West Friesland 2
De Meeuwen combi
WZ&PC Purmerend 1
Aquawaard
De Dolfijn 2
ZC de Zaan b
De Otters het Gooi 2
AZVD combi
JAWS 1
ZPCH 1

e

Bond Hrn Res 2 klasse A
Oceanus 2
MNC Dordrecht 3
BZC Brandenburg 2
Haeglanden 2
De Ham 3
S.G. Amersfoort 2
SVH 2
UZSC 3
ZV de Zaan 4
ZVVS 3
Het Y 3
Zwemver. Utrecht 2
e

e

Regio 3 Heren 2 klasse A
ZPCH 2
ZV Haerlem 5
WZ&PC Purmerend 1
DAW 2
DWT 2
ZC de Zaan 5
Het Y 4
DWT 3
ZV Haerlem 4
KZC 2
VZV 2
e

Bond Dames 2 klasse A
Wiekslag 1
De Snippen 1
De Kempvis 1
ZPC Rotterdam 1
ZV de Zaan 3
ZVL 3
Het Y 1
Zwemver. Utrecht 1
HZ Zian 1
Z&PC de Gouwe 2
WIDEX GZC DONK 3
VZV 1

Regio 3 Dames 1 klasse
ZV Haerlem 2
Watervlo 1
SG Amersfoort 2
DWT 1
Oceanus 1
De Ham 2
De Duinkikkers 1
Aquarijn 1
Het Y 2
De Ham 3
DAW 1

Regio 3 Gemengd D2B
ZV Haerlem b
Het Y
KZC b
De Futen
De Snippen
De Otters het Gooi b
ZC de Zaan c
ZPCH b
De Ham b
DWT b
WZ&PC Purmerend

Regio 3 Gemengd E2B
De Otters het Gooi a
De Waterwolf
De Meeuwen
De Duinkikkers b
Het Y
Watervlo b
SG Amersfoort b
De Vuursche b
Goswim a
HZC de Robben b

Regio 3 Jongens C2B
 Spelen 1½ competitie
Brandenburg b
SG Amersfoort a
SG Amersfoort b
Oceanus
HZC de Robben b
De Aalscholver
De Meeuwen combi
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