Zwemvereniging Het Y
AMSTERDAM
ANNO 1892

Waterpolo

Seizoen 2012/2013

Onderscheiden met de
Koninklijke Erepenning

Nieuwsbrief 8 – April 2013

Succesvol Seizoen!

Polocommissie

Het einde van het seizoen is alweer in zicht. We
kunnen terugkijken op een geslaagd seizoen. Zoals
het er nu naar uitziet gaat ons Pupillen <13 komende
zaterdag kampioen worden. We zijn erg trots op deze
kleine waterratjes.

Eva is de komende 2 maanden afwezig. In juli is zij er
weer. Haar taken worden door Hans waargenomen.
Het waterpolosecretariaat blijft bereikbaar via
waterpolo@het-y.nl. Gelieve niet de persoonlijke emailadressen te gebruiken.

H1 heeft zich keurig gehandhaafd in de 1e klasse
Bond na vorig jaar gepromoveerd te zijn. D1 heeft
zich weer keurig bij de eerste 3 in de 2e klasse Bond
geschaard. Daarnaast staan bijna alle senioren
teams op een veilige plek in hun competitie. Gelukkig
heeft naast prestatie ook het plezier dit jaar weer
hoog in het vaandel gestaan bij Het Y.

Ook zijn we op zoek naar nieuw bloed in de
polocommissie. Ewout heeft aangegeven te stoppen
na dit seizoen. Heb je interesse, neem dan vooral
contact met ons op!

Naast de sportieve successen is het seizoen ook
organisatorisch naar grote tevredenheid verlopen.
Het begin van het seizoen begon rommelig met een
tekort aan scheidsrechters en het bijna moeten
terugtrekken van een team. Dit heeft geleid tot 5
nieuwe scheidsrechters en hebben we dit seizoen
voldaan aan de norm!

Enquête
Het einde van het seizoen wordt gevolgd door het
vooruitkijken naar het volgend seizoen. Wij zijn al
druk aan de gang. Daar hebben we ook graag jullie
input bij en dat kan via de enquête.
Afgelopen zaterdag (20 april) is de enquête aan alle
senioren aangeboden. Wij verzoeken iedereen deze
zo snel mogelijk in te vullen.

IWTA

Maar het gaat verder. Een kleine polocommissie is
uitgebreid met 3 personen en commissies voor
evenementen, ons eigen toernooi, sponsoring en
badwater zagen het levenslicht. Daarnaast geeft de
nieuwe website ons ook weer een fris en actief
uiterlijk naar de buitenwereld. Het is leuk te
constateren dat we samen Het Y weer sterk te
maken!

De voorbereidingen zijn gestart voor de 13e editie
van het Y toernooi. Het toernooi vindt plaats van 30
augustus tot en met 1 september, als gebruikelijk in
het De Mirandabad.
Vele uitnodigingen zijn verstuurd naar alle uithoeken
van Europa. Ken jij nog buitenlandse teams of kun je
achter e-mailadressen komen, help ons dan gerust
mee om een mooie lijst van deelnemers te krijgen!.

Afscheid Sergei

Helaas hebben we noodgedwongen besloten om het
jeugdtoernooi dit jaar niet te organiseren. De reden
hiervoor is dat ons Y toernooi gelijk valt met het
jeugdtoernooi van De Snippen. Dit toernooi is
volledig gericht op de jeugd en wij willen geen
concurrentiestrijd met elkaar aangaan voor
inschrijvingen van jeugdteams. Natuurlijk vinden wij
dit erg jammer! We hopen dat het volgend jaar beter
uitvalt qua data, zodat ook onze jeugd weer zal
schitteren op ons toernooi.

Na 11 seizoenen als coach van H1 en trainer van de
herenselectie scheiden de wegen tussen Sergei en
de herenselectie.
De jaren met Sergei aan het roer hebben de
vereniging van de 3e klasse bond naar de 1e klasse
gebracht, waar dit seizoen zeer verdienstelijk met
een 7e plaats wordt afgesloten.
Op 27 april coacht Sergei H1 voor het laatst bij de
afsluitende wedstrijd van het seizoen, waarna hij
tijdens het feest in het zonnetje zal worden gezet.
Vele van de huidige heren van H1 tot H6 kunnen
zeggen dat ze onder leiding van of met Sergei
gespeeld hebben. We nemen afscheid van een
icoon!

De toernooicommissie van dit jaar staat onder leiding
van Karin Groot en zij wordt bijgestaan door Anne
Gosenshuis, Chris Raak, Floris Polman, Ilse van
Paasschen, Ineke Nederend, Kasper de Boer en
Sanne Moen

Gelukkig heeft Sergei aangegeven te blijven spelen
en blijft daarmee verbonden aan Het Y.
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De Y nacompetitie
Na een jaar afwezigheid organiseren we dit jaar de Y
nacompetitie weer. Een heerlijke afsluiting van het
seizoen om niet direct radicaal te hoeven stoppen
met zwemmen, maar ontspannen samen met alle
andere leden onderling te knokken om de begeerde
titel van nacompetitiekampioen!
We spelen op 4 donderdagen in mei, waarbij de
training niet tot 23:00 uur, maar tot 22:30 uur duurt.
Verzoek is dan ook na de laatste wedstrijd niet
alsnog een balletje te gooien, maar de vijfde periode
in de Y kelder te spelen.

Zomertrainingen
De reguliere trainingen zijn met het einde van de
competitie ook voorbij, Vanaf 1 mei maken we geen
gebruik meer van het Sloterparkbad op dinsdag en
het De Mirandabad op woensdag.
Er blijft voldoende tijd over om je conditie op peil te
houden.

Dames 4

Al eens eerder hebben we geprobeerd een 4e
damesteam op te zetten. Helaas is dat toen net niet
gelukt. Met de huidige instroom van nieuwe dames
gaan we het voor volgend seizoen weer proberen!
Hiervoor zijn nog een paar extra spelers nodig, dus
ken je nog dames, moedig ze dan vooral aan om bij
Het Y te komen spelen.
In Ineke en Corrie hebben we 2 goede keepers. Voor
4 teams is dat wel wat krap, dus dames, spoor die
enthousiaste keepsters op die ons volgend seizoen
komen versterken!

Afsluiting met “Ik Hou van Holland”
Op de laatste competitiedag staat er uiteraard weer
een feest gepland: Het Ik Hou Van Holland Feest.
Hollandse muziek en hapjes en als extra toevoeging
de kans om een foto te laten maken met een
Hollandse achtergrond.

Mei
Ma

19:00-20:00
Floraparkbad P11, P13, J15
20:00-21:00
Floraparkbad D1, D2
21:00-22:15
Floraparkbad J17 + senioren
Wo 18:15-19:00
Floraparkbad P11
Do
20:30-22:30
SFB Oost
Y nacompetitie
Op donderdag 9 mei is het zwembad gesloten
Juni
Ma 19:00-20:00
20:00-22:15
Do
19:30-20:30

Floraparkbad
Floraparkbad
Flevoparkbad

P11, P13, J15
J17 + senioren
J17 + senioren

Juli
Ma
Do

Floraparkbad
Flevoparkbad

J17 + senioren
J17 + senioren

19:00-22:15
19:30-20:30

Augustus
Ma 5 & 12 augustus
Ma 19:30-20:45
20:45-22:15
Ma 19 & 26 augustus
Ma 19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:15
Do
19:30-20:30

Tijdens het feest zullen er diverse huldigings-,
afscheids- en bedankactiviteiten plaatsvinden. We
hopen dat iedereen aanwezig is om met elkaar het
seizoen af te sluiten. Vergeet niet bij het verlaten van
de Y-Kelder stil te zijn.

Nieuwe trainer Heren 1
Floraparkbad
Floraparkbad

Dames
H1-H3

Floraparkbad
Floraparkbad
Floraparkbad
Flevoparkbad

P11, P13, J15
Dames
H1-H3
Senioren

Heet van de naald: Gisteravond is overeengekomen
dat Marcel Mink de nieuwe hoofdtrainer wordt van de
herenselectie! Binnenkort meer nieuws hierover!
***
Tot zaterdag de 27e!!!!!!!!
Eva, Ewout, Hans, Harvey, Kasper, Nynke & Ronald

De trainingen in het Flevoparkbad zijn in het
buitenbad
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