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Seizoen 2012/2013
Uitspraak KNZB tuchtcommissie

Wedstrijdrooster

Nog een kleine, maar uiterst belangrijke aanvulling
op de uitspraak van de KNZB tuchtcommissie.

De eerste wedstrijden zijn worden op zaterdag 8
september gespeeld. De competitie heeft hiermee
een vroege start. De bondscompetitie begint in het
weekend van 29/30 september.

Indien wij niet voldoen aan de gestelde voorwaarden,
dan zal Heren 6 alsnog per 1 januari uit de competitie
worden genomen.
Reden te meer om niet te minimaal in te zetten qua
e
aantal scheidsrechters voor de 2 competitiehelft.

Het definitieve wedstrijdrooster is te vinden op de
website van de KNZB (waterpolo.knzb.nl), menu
Lopende Competitie.

Teamindeling
Trainersduo voor Dames 1
Dames 1 heeft een nieuw trainersduo in de personen
van Marieke Nispeling en Hellen Boering. Zij volgen
hiermee Gilberto Minguel en David Currie op, die de
afgelopen seizoenen de dames tot mooie prestaties
hebben gebracht.
Marieke heeft in het seizoen 2010-2011 de dames
van TWZ getraind en gecoacht en wordt hoofdcoach.
Ook Hellen, die als trainer en assistent coach zal
optreden, heeft eerder als trainer langs de badrand
gestaan en beschikt (als bekend) over een dijk aan
ervaring tot aan eerste doelvrouw tijdens de
Olympische Spelen toe.
Beide dames hebben jaren voor onze dames 1
gespeeld en zijn goede bekenden voor ons. De
afgelopen weken hebben ze de dames al flink onder
handen genomen tijdens de buitentrainingen. Wij zijn
zeer verheugd dat Marieke en Hellen de taak op zich
nemen en wensen ze veel succes.

Eerste Trainingen
De buitentrainingen zijn al weer 3 weken aan de
gang en lopen tot eind augustus. Daarna zal het
buitenbad ingeruild worden voor de diverse
binnenbaden.
Het binnenseizoen gaat op 1 september van start. In
onderstaande lijst staat per zwembad aangegeven op
welke datum de eerste training plaatsvindt:

Voor 1 september dienen de teamindelingen voor
Regio 3 opgegeven te worden aan de KNZB. Voor de
bondsteams is de datum 7 september. Dit houdt in
dat er 9 spelers per team worden ingeschreven.
Dit maakt het mogelijk dat er na 1 september over de
twijfelgevallen besloten kan worden in welk team zij
zullen gaan spelen.
De teamindeling voor de selectieteams wordt
gemaakt door de trainers en coaches van de
betreffende teams, de overige teams worden
ingedeeld door de polocommissie, waarbij de
resultaten van de enquête worden meegenomen.

Enquête
Eind vorige maand hebben we onze enquête
uitgestuurd. Met 63 ingevulde enquêtes heeft
ongeveer de helft van onze leden gereageerd.
Heel veel mensen geven aan incidenteel mee te
willen helpen, lijkt er weer een toernooicommissie
gevormd te kunnen worden en werpen zich een paar
aspirant trainer/coaches op.
De feedback aan ons vraagt om extra aandacht voor
communicatie, meer en beter verdeeld badwater en
attentie voor alle teams. Wij gaan ons best doen en
hopen, ondersteund door jullie dit waar te kunnen
maken.
****

Wethouder Duranbad
Floraparkbad
Sloterparkbad
De Mirandabad
Sportfondsenbad Oost

3 september
3 september
4 september
5 september
6 september

Laten we er met vereende krachten een mooi
seizoen van maken!
De polocommissie
Ewout, Harvey, Robert en Ronald

De invulling van de trainingsuren stond in
voorgaande nieuwsbrief.
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