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Seizoen 2012/2013
Nieuwe gezichten in polo-commissie
We hebben afgelopen week 3 nieuwe gezichten
begroet in de WPC: Eva Meeuwesse, Nynke
Wagenaar en Kasper de Boer.
Net begonnen en al direct flink aan de slag. Nynke
gaat zich bezighouden met de communicatie, begint
met de ledenadministratie en Kasper is bezig het
materiaal op orde te krijgen.
Wij zijn erg blij dat zij ons zijn komen versterken. Met
Eva en Nynke zijn nu ook de dames weer
vertegenwoordigd in de WPC.

Scheidsrechtercursus
De data van de scheidsrechtercursus zijn bekend, De
cursus start op dinsdag 25 september en duurt 5
weken.
Bij de teambespreking van dames 2 heeft Suzanne
zich opgeworpen. Van Heren 1, 5 & 6 en Dames 1 &
3 verwachten wij nog een vrijwilliger!
Geen cursist is geen optie!

Nieuwe baden
We trainen sinds afgelopen week in twee “nieuwe”
zwembaden: het binnenbad van het Floraparkbad en
het De Mirandabad. Dit heeft helaas nog wat
aanloopproblemen met zich meegebracht, omdat de
baden nog niet zijn toegerust met de benodigdheden
voor het spelen van waterpolo.
In het Floraparkbad zijn nog geen doelen, in het De
Mirandabad slechts 1 drijvend doel en het licht is
daar te sfeervol en daarmee niet optimaal voor het
spelen van waterpolo.
We zijn, samen met het bestuur, bezig om deze
zaken zo snel mogelijk op te lossen. Wij zullen
iedereen zoveel mogelijk op de hoogte houden. Als
er opmerkingen zijn, dan kunnen die worden
doorgegeven aan Kasper.

Ballen
Het begin van het seizoen is een moment om de
ballen te inventariseren en aan te vullen of te
vervangen waar nodig.

Onderscheiden met de
Koninklijke Erepenning

Wij streven er naar om in ieder bad 10 ballen per
benodigd type te hebben. Er worden hiervoor nog
extra ballen besteld.





Floraparkbad: 10x H, 10x D, 10x P
Sloterparkbad: 10x H, 10x D
De Mirandabad: 10x H, 10x D
Sportfondsenbad Oost: 10x H, 10x D

Bij het Sportfondsenbad Oost zijn ook aparte tassen
met 6 wedstrijdballen van ieder type. Deze ballen zijn
niet om mee te trainen!
Aan iedereen de vraag om zorgvuldig met ons
materiaal om te gaan. Zorg dat alle ballen in de
ballenbakken worden gedaan en sluit de ballenbak
af. We verliezen jaarlijks veel kostbare ballen doordat
ballenbakken niet worden afgesloten of niet alle
ballen worden opgeborgen. Dat is zonde en onnodig!

Wedstrijdformulieren
De wedstrijdformulieren voor de wedstrijden in Regio
3 hebben geen roze doorslag meer. Met andere
woorden, als aanvoerder neem je vanaf nu het gele
formulier mee na uitwedstrijden. Bij thuiswedstrijden
geef je het gele formulier mee aan de gasten.
Voor de bondswedstrijden blijven een gele en roze
doorslag ongewijzigd.
Voor de wedstrijden in Regio 3 dienen de formulieren
binnen 24 uur digitaal doorgestuurd te worden aan de
competitieleider. Dit vraagt accuratesse van degene
die verantwoordelijk is voor het sluiten van het bad.
De wedstrijdformulieren moeten uiterlijk
zondagochtend afgegeven te worden bij Hans
(Praterlaan 192, Amsterdam). Er zijn diverse spelers
die dichtbij wonen (Rick, Daan, Anke, Job, Wibout).
Zorg dat we geen onnodige boetes oplopen!
Afgelopen seizoen zijn formulieren bijvoorbeeld
meermaals in de jurytas beland, wat ons ruim 100
euro aan boetes heeft opgeleverd. Zonde!
****
!!! Het poloboek valt zeer binnenkort in je mailbox !!!
Wie staat er deze editie op de cover?
Eva, Ewout, Harvey, Kasper,
Nynke, Robert en Ronald
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