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Seizoen 2012/2013
Halloweenpart-Y
Om het seizoen te openen heeft dames 1 het eerste
feestje van het seizoen georganiseerd. De
halloweenpart-Y was een groot succes. De opkomst
was groot en het was gezellig tot in de late uurtjes.
Tijdens het feest zijn vanuit de WPC onze
scheidsrechters in het zonnetje gezet en bedankt
voor hun harde inzet het afgelopen jaar. Daarnaast
zijn ook de aanwezige coaches in het zonnetje gezet

Ballenactie
Door een goede aanbieding hebben wij een
ballenactie gestart. Er is de mogelijkheid om
goedkoop heren ballen in te slaan. De prijs per bal is
€15,- terwijl deze normaal rond de €30,- ligt. Vanuit
de vereniging is hier eigenlijk geen geld voor. Mocht
je interesse hebben om een bal te doneren aan het
Y, maak dan je donatie over op rekeningnummer
66.88.44.574 (tnv Hans Bakker) onder vermelding
van “Het Y”.
Er zijn tot nu toe al 23 ballen gesponsord ieder die
hier aan heeft bijgedragen, heel erg bedankt!

Commissies
De WPC is druk bezig met het opzetten van een
sponsorcommissie en een evenementencommissie.
De sponsorcommissie zal helpen om verschillende
sponsoren binnen te halen, zodat het Y meer geld
binnenkrijgt. De evenementencommissie zal
verantwoordelijk worden voor het organiseren van
evenementen voor bijvoorbeeld vrijwilligers en de
club van 100. Mocht je interesse hebben om in één
van deze commissies je steentje bij te dragen meld
dit dan bij één van de WPC leden. Alle hulp is
welkom!

Onderscheiden met de
Koninklijke Erepenning

het zwembad. Ingang hiervan is rechts achterin het
zwembad (rechts van fitnessruimte), achter de
toiletten. Vraag het badpersoneel of zij de
bedieningspanelen willen pakken.
Meldt bij teruggeven dat ze niet vergeten de panelen
aan te sluiten op de adapter.

Jureren
Wanneer je staat ingedeeld is het jouw eigen
verantwoordelijkheid om vervanging te zoeken als je
niet kunt. Kijk goed in het poloboek wanneer je
ingedeeld staat en hou je mail in de gaten. Als blijkt
dat je voor een verkeerd team ingedeeld staat, geef
dit dan even door aan de WPC.

Wedstrijdballen
Aan het begin van het nieuwe seizoen wordt altijd
een inventarisatie gemaakt van de ballen voor
trainingen en wedstrijden. Zo ook dit seizoen.
In het Sportfondsenbad Oost zijn 4 netten:
 Trainingsballen dames (10x)
 Trainingsballen heren (10x)
 Wedstrijdballen D/H (6x H, 6x D)
 Wedstrijdballen Pup (6x Pupillen)
De wedstrijdballen worden bewaard in de
bestuurskamer, waar de trainingsballen voor in de Y
kelder worden gelegd.
Wees je ervan bewust welke ballen je meeneemt en
waar je ze teruglegt.
Als er problemen zijn met ballen, doelen, netten of
iets anders dan kunnen jullie dit melden bij Kasper de
Boer (wp.materiaal@het-y.nl)

Jeugdwerving

Time-Out

Aanstaande vrijdag 26/10 vindt er een
wervingsactiviteit plaats voor jonge kinderen die van
zwemmen houden. Er is de mogelijkheid om kennis
te maken met zwemmen en waterpolo. Van 10 tot 12
uur ligt het sportfondsenbad Oost vol met kleine
waterratten. Het kost 3 euro en er kunnen maximaal
30 kinderen meedoen.

Een aardig wetenswaardigheidje over de time out:
De Time-Out mag op ieder moment aangevraagd
worden zolang je maar in balbezit bent. Dus ook na
een tegendoelpunt. Het staat immers vast dat je in
balbezit gaat komen.
De Time-Out zal direct gestart worden. De bal hoeft
dus niet midden-uit genomen te worden alvorens de
Time-Out te starten. Je mag na 45 seconden dus ook
positie innemen op de helft van de tegenpartij. Vooral
aan het einde van een speelhelft kan dit een
uitermate tactisch voordeel opleveren.

Scorebord
Het scorebord is sinds dit seizoen overgedragen aan
het zwembad. De bijbehorende bedieningspanelen
liggen in de personeelsruimte/ personeelskantine van
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UMV / UMV4
Een speler/speelster die een UMV / UMV4 of rode
kaart heeft gekregen is uitgesloten van deelname
aan alle bindende waterpolowedstrijden voor de
periode waarin de ploeg waarvoor hij/zij als vaste
speler/speelster staat of wordt opgegeven met
ingang van de eerstvolgende speelronde/
speelweekend, tenzij de tuchtrechter/tuchtcommissie,
welke de zaken behandeld in de week na de
wedstrijd anders oordeelt. De uitspraken van de
tuchtrechter/ tuchtcommissie zijn uiterlijk de vrijdag
na de wedstrijd bekend.
In gewoon Nederlands: Je bent geschorst voor de
volgende wedstrijd tenzij je anders verneemt van
Harvey, Eva of Hans.

Aanspreekpunt
Voor de damesteams en herenteams zijn beide een
aanspreekpunt aangesteld vanuit de WPC. Ben je
het ergens niet mee eens of heb je een tip dan
kunnen alle heren zich richten tot Kasper de Boer
(wp.materiaal@het-y.nl) en alle dames tot Nynke
Wagenaar (nynkewagenaar@hotmail.com).
Persoonlijk aanspreken kan natuurlijk ook!

Taakverdeling PC
Voor iedereen nog even de taakverdeling binnen de
PC op een rijtje:
Robert Groh
Eva Meeuwesse
Ronald Elfferich
Ewout Meijer
Harvey Hinds
Kasper de Boer
Nynke Wagenaar
Hans Bakker

Voorzitter – tijdelijk niet actief
Secretariaat
Jeugd
Financiën / Toernooi
Officials / Scheidsrechters
Materiaal
Communicatie
Algemeen

ALV
Op dinsdag 30 oktober is ook een extra ALV gepland
om 20:00u in de Y kelder. Klik hier voor de agenda.

Scheidsrechters
Op dinsdag 30 oktober gaan onze 5 deelnemers aan
de scheidsrechtercursus op voor hun examen. Daan,
David, Rik, Robert Jan & Suzanne: Heel veel succes!
****
Eva, Ewout, Hans, Harvey, Kasper,
Nynke, Robert en Ronald.
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