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Seizoen 2013/2014
Start van een nieuw Seizoen

Instroom Nieuwe Leden

De datum 1 augustus is de aftrap voor het
waterpoloseizoen 2013-2014. Gewoontegetrouw
begint dat met veel meters maken in een buitenbad,
het liefst in de zon! En zo is het seizoen op
donderdag 1 augustus van start gegaan. Waar de
heren zelf hun training nog ingedeeld hebben, zijn de
eerste kilometers gemaakt door liefst 25 dames!

De overschrijvingsdeadline van 1 juni gaf al aan dat
we een gigantisch aantal nieuwe leden mogen
verwelkomen. Normaal komen er daar eind augustus
/ begin september nog wat extra inschrijvingen bij.
Het aantal nieuwe dames en heren heeft geleid tot
het inschrijven van een extra dames en herenteam.

Afgelopen seizoen zijn vele van jullie al actief
geworden langs de badrand of in commissies. Wij
hopen dit seizoen nog meer van jullie actief te zien
voor onze vereniging en zo nog meer gezellige en
sportieve hoogtepunten te bereiken.

Ook bij de jeugd zijn de eerste nieuwe jeugdspelers
al ingestroomd, wat ons direct een stabiele basis
geeft voor onze pupillen en het nieuwe Jongens
onder 15! Vorig seizoen nog een combiteam met De
Meeuwen, nu een echt Y team!

Teamindeling
Jeannet haakt aan bij Dames 1
Afgelopen week is duidelijk geworden hoe we met de
damesselectie het seizoen in gaan. Marieke en
Hellen blijven aan, waarbij zij dit seizoen als trio gaan
opereren met aanvulling van Jeannet de Jong.
Jeannet heeft jarenlang in ons eerste damesteam
gespeeld en is de laatste jaren actief als
trainer/coach van de jeugd, waar haar zoon Ezra in
uitkomt. Wij zijn zeer verheugd dat Jeannet nu onze
dames gaat bijstaan.
Als bekend zal de herenselectie dit seizoen onder
leiding staan van Marcel Mink. Marcel zal met Piet en
Henk en een selectie van 30 man aan het seizoen
beginnen, waaruit zij samen de selectieteams zal
samenstellen.
Daarmee zijn we nog niet rond qua begeleiding. Bij
de heren hebben we het idee opgevat weer een
jeugdig opleidingsteam samen te stellen. Dit valt en
staat met de juiste begeleiding. Ook het nieuw te
vormen damesteam is op zoek naar begeleiding. Is
de jeugd meer jou ding, dan zijn ook daar
mogelijkheden! Heb jij interesse in het training geven
of coachen van een team, neem dan vooral contact
met op met de WPC.

Nieuwe instroom en de normale verschuivingen
binnen de teams, de teamindeling is altijd lastig en
nooit kunnen we het iedereen naar de zin maken. De
enquête heeft al een hoop duidelijk gemaakt waar we
zeker rekening mee proberen te houden.
Bij de dames hebben we een extra team aan nieuwe
spelers, een extra team en daarmee ook de
noodzaak goed te kijken wie in welk team zal gaan
spelen. Er zullen hier flinke knopen gehakt moeten
worden.
De herenselectie bestaat uit zo’n 30 man, waaruit de
eerste teams worden gevormd door de coaches. De
overige teams worden in overleg met enkele leden
doorgenomen en gevormd. Zo hopen we iedereen op
de juiste plek te krijgen.
De jeugd wordt ingedeeld op leeftijd. Hier valt niets te
wijzigen. Wel mogen alle spelers onbeperkt het hele
seizoen in een hogere leeftijdsklasse uitkomen. Zo
kun je alvast wat ervaring extra op doen!
Eind augustus zullen er tijdens ons eigen toernooi de
meeste keuzes gemaakt worden en krijgt daarmee
de teamindeling zijn definitieve vorm.
In de eerste week van september worden deze
teamindelingen doorgegeven aan de KNZB. Mogelijk
zullen er na dit moment nog kleine aanpassingen
gemaakt worden.
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Trainingstijden

Ons Toernooi

Nieuwe teams vragen om meer badwater. Meer
badwater is schaars, maar we hebben toch wat extra
tijd gevonden in het Floraparkbad en het De
Mirandabad.

De mailtjes van de toernooicommissie zullen je niet
ontgaan zijn, Ons eigen toernooi is na een jaar
afwezigheid in alle glorie terug. Het deelnemersveld
is gevuld en de organisatie ligt op koers.

Vooral de donderdag bij de dames lijkt een knelpunt.
Maar we kunnen nu eenmaal niet een team niet in
Oost laten trainen bij onze Y kelder.

Word je gevraagd als vrijwilliger, zeg dan simpelweg
“Ja graag!”. We kunnen niet zonder vrijwilligers!

Alle trainingstijden zijn op de website te vinden.

Wedstrijdrooster
Op de website van de KNZB is het speelschema te
vinden voor het hele seizoen. Er wordt met een vast
speelschema gewerkt en hiermee kan direct het hele
seizoen worden ingepland.
Het aantal teams heeft ons genoodzaakt strikte
indelingen aan te houden voor wie met wie samen
thuis speelt om hiermee de beschikbare tijd optimaal
in te kunnen vullen. Vorig seizoen hadden we een
bondsweekend afgewisseld met een Regio weekend.
Dat was dit seizoen niet mogelijk, omdat we dan niet
al onze wedstrijden kwijt zouden kunnen.
Grofweg komt de verdeling neer op twee groepen die
over het algemeen samen thuis spelen:
 J15, D1, D2, D3, H3, H4, H7
 P11, P13, D4, H1, H2, H5, H6

Beantwoord ook op de vragen over aanwezigheid en
deelname aan de BBQ. Met de aanwezigheid zullen
ook de diverse coaches weer aan de slag gaan voor
de teams tijdens het toernooi. Dit is DE kans om je te
laten zien en zo mogelijk je plekje af te dwingen in
het door jou gewenste team!

W Official Cursus
Voor eind augustus / begin september zijn we bezig
om een nieuwe cursus in Amsterdam op te zetten
voor w officials. Iedereen die nu geen w official is,
wordt geacht deel te nemen. Zo hoeft iedereen maar
een paar keer per seizoen achter de tafel te zitten.
Samen met De Dolfijn zijn we bezig met de
organisatie, waar we al besloten hebben dat deze op
dinsdagavond gehouden gaat worden. Het streven is
in de laatste week van augustus te starten. Als alles
bekend is laten we het weten.

Scheidsrechters
We hebben bij deze indeling onder andere rekening
gehouden met coaches in andere teams en het
samenspelen van selectieteams H1/H2 en D1/D2.

We hebben helaas afscheid moeten nemen van
Gilberto en Rik. Gelukkig staat daar de terugkeer
tegenover van Nelleke en Alexander. Met 3 extra
teams blijft het wel een aandachtspunt.

Uitslagen

Aansluitend aan de cursus W Official zal eind
september een cursus Scheidsrechter worden
gegeven, ook in Amsterdam! Vorig seizoen hebben
we met elkaar afgesproken dat ieder team een
scheidsrechter levert. Dat is vorig seizoen nog niet
geheel gelukt, al was de intentie er zeker wel. We zijn
nu een jaar verder. Nu zal ieder team geacht worden
minimaal 1 scheidsrechter in zijn team te hebben.
Tijdens de teambesprekingen in september zal dit
onderwerp aan de orde komen.

De website van Kring Utrecht is komen te vervallen.
Onderdeel van deze website was de ongeëvenaarde
uitslagenpagina!
Na een enquete hebben de webmasters besloten
een eigen website in het leven te roepen en hier door
te gaan met de uitslagen en roosters.
URL: http://www.waterpolouitslagen.nl/
Zet hem in je favorieten en je wordt er heel blij van!

Als mensen nu al weten dat ze graag een paar
seizoenen gaan fluiten, laat het weten aan de WPC.
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E-mail Adressen
Via onze eigen e-mail adressen kan iedereen bereikt
worden. Dit wordt al goed gebruikt.
De verzendlijsten voor onze jeugdteams hebben al
de invulling voor het komend seizoen, waar
aspiranten15@het-y.nl is gewijzigd in
jongens15@het-y.nl.
De dames- en herenverzendlijsten hebben totdat de
nieuwe teamindeling bekend is de invulling van het
afgelopen seizoen. Alle nieuwe dames en heren zijn
opgenomen in de verzendlijsten dames4@het-y.nl en
heren7@het-y.nl.
Belangrijke verzendlijsten:
 wp.leden@het-y.nl
 wp.senioren@het-y.nl
 wp.junioren@het-y.nl
 wpc@het-y.nl

Alle waterpololeden
Alle seniorenteams
Alle junioren
Polocommissie

Gebruik de juiste verzendlijsten voor het bereiken
van de doelgroep. Er gaat al voldoende mail over de
server!

Nieuwe Kledinglijn
Vanuit het bestuur is de wens uitgesproken om een
gezamenlijke kledinglijn te ontwikkelen voor alle
leden van Het Y. Nu zijn er 2 voor het zwemmen en
waterpolo. Ben Lap, Frans van Griensven en onze
Nynke hebben al flink wat ontwerpen gemaakt.
We hopen snel ontwerpen aan jullie te kunnen tonen.
De verwachting is dat in het najaar de nieuwe
kledinglijn het leven gaat zien!
Zwembroeken, badpakken en caps blijven zoals we
die nu hebben. Er zal in de komende weken weer
een inventarisatie gemaakt worden, waar iedereen
zijn bestelling kan doorgeven.

Ewout stopt bij WPC
Aan het einde van afgelopen seizoen heeft Ewout
aangegeven, dat hij na de zomer stopt met zijn
werkzaamheden bij de polocommissie. Ewout heeft
zich beziggehouden met de financiën en het toernooi.
Ewout, enorm bedankt voor je inzet!

Poloboek
Het poloboek zal als vanouds begin september
worden uitgebracht.
Indien je adresgegevens onlangs gewijzigd zijn, geef
het dan voor de zekerheid alsnog even door aan
waterpolo@het-y.nl. Zo ontbreken er nog altijd een
aantal 06 nummers.

Vacatures
Op diverse plaatsen in de nieuwsbrief wordt
gerefereerd naar taken, die we samen invulling gaan
geven.
Waar zijn wij naar op zoek:
 Nieuw PC lid
 Trainer/coach Dames 3
 Trainer/coach Heren (jeugd)
 Trainer P11 (woensdag)
 Scheidsrechters

***
Maak er een mooi seizoen van!
Eva, Ewout, Hans, Harvey, Kasper, Nynke & Ronald

Sponsorcommissie
Met het bestuur zijn afspraken gemaakt over wat
mogelijk is en hoe de omgang met sponsors geregeld
moet worden. Dit seizoen zal dan ook hopelijk leiden
tot ondersteuning van sponsors.
Is het bedrijf waar jij voor werkt een geschikte
sponsor, weet jij de wegen die hiervoor bewandeld
moeten worden of kan jij de commissie aan leads
helpen, neem dan contact met ze op!
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