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Seizoen 2012/2013
KNZB staat stil bij overlijden grensrechter

Toezichthouders

Op 8 december is er vooraf aan alle
waterpolowedstrijden stilgestaan bij het overlijden
van de grensrechter Richard van Nieuwenhuizen. Wij
ondersteunen deze actie van de KNZB. Er is een
minuut stilte gehouden en onderstaande verklaring is
voorgelezen:

Toezichthouders zijn leden met een BHV en/of EHBO
(of gelijkwaardig) diploma die tijdens de trainingen en
wedstrijden van Het Y aanwezig zijn. Dit zijn wij
wettelijk verplicht te regelen. Het Y moet de
aanwezigheid van toezichthouders organiseren
tijdens trainingen en wedstrijden omdat er meestal
geen staflid van het zwembad aanwezig is.

We zijn diep getroffen door het ernstige voorval met
fatale afloop, dat recent aan een vrijwilliger van de
voetbalbond tijdens het uitoefenen van zijn functie is
aangebracht. We leven mee met het gezin van
Richard Nieuwenhuizen, dat zo plotseling uiteen is
gerukt. We doen een sterk beroep op alle leden, die
elkaar in wedstrijdverband treffen, met respect om te
gaan met alle vrijwilligers die het bedrijven van sport,
wekelijks mogelijk maken. Hierbij gaat het om
scheidsrechters, officials, juryleden en alle andere
direct betrokkenen bij onze sport. Wij vertrouwen
erop dat dit vreselijke incident met dergelijke
onherstelbare gevolgen, door ons allen met afgrijzen
wordt verworpen. Wij willen dit gedrag op en langs de
sportvelden en zwembaden niet langer tolereren, en
zullen niet aarzelen krachtig op te treden, daar waar
nodig. In de hoop en verwachting, dat wij allen ons
realiseren dat de vrijwilligers onze zwemsport dragen
en mogelijk maken. Mede daardoor ontstaat het
‘veilige sportklimaat’ dat wij met verve propageren en
hiermee nog eens extra onder de aandacht van onze
verenigingen, spelers en speelsters, trainers en
coaches, alsmede ouders en supporters willen
brengen.

Rooster tweede helft competitie
Het nieuwe rooster voor de tweede helft van de
competitie is bekend. Deze is te vinden op
www.waterpolo.knzb.nl.

Poloboek
Er wordt weer hard gewerkt om het poloboek voor de
tweede helft van het seizoen te maken. Binnenkort
kunnen jullie een mailtje verwachten met het nieuwe
poloboek. Let er op dat je even goed kijkt wanneer
jouw team bardienst en schoonmaakdienst heeft. En
let ook op wanneer je jurytafeldienst hebt!
Vervanging regelen is jullie eigen
verantwoordelijkheid!

Dit gaat op de volgende manier ingevuld worden:
elke thuisspeelavond zijn er twee toezichthouders
ingeroosterd. Zij hoeven niks te doen, ze staan enkel
op papier bij de jurytafel en moeten binnen 2 minuten
aanwezig kunnen zijn (mag dus ook vanuit het water
of de Y-kelder)
Op andere trainingsavonden is het voldoende als de
dienstdoende trainers weten wie op dat moment kan
functioneren als toezichthouder. Bij een ongelukje
kan de toezichthouder hulp verlenen (zo ook de
andere leden uiteraard hulp kunnen bieden).
Er zal op een donderavond rond 20u nog een korte
rondleiding in het Sportfondsenbad Oost gegeven
worden, datum volgt nog.
Als jij nou ook nog een diploma hebt liggen, mail dan
aub naar waterpolo@het-y.nl, want we kunnen zeker
nog meer toezichthouders gebruiken.

Ballen donderdag training
Let op tijdens het halen of opruimen van de ballen op
donderdag. Er zijn 2 tassen met herenballen en 2
tassen met damesballen. Het is van belang dat alle
ballen na de damestraining worden opgeruimd, zodat
deze niet blijven slingeren tijdens de herentrainingen.
Er zijn:
2 tassen met herenballen (16 ballen)
2 tassen met damesballen (18 ballen)

Clubkleding
De meeste clubkleding is inmiddels uitgeleverd.
Behoudens de zwembroeken, deze worden tussen
kerst en oud & nieuw verwacht.
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Sponsorcommissie
Inmiddels is de sponsorcommissie opgezet en het
eerste overleg is geweest. Het is een enthousiaste
groep en er zijn een hoop goede ideeën
opgeworpen. De sponsorcommissie zal leden
benaderen om te kijken of er binnen het bedrijf waar
zij werken sponsor mogelijkheden zijn.
Leden van de sponsorcommissie:
Frans, Job, Leon, Tim M, Wouter en Zoltan.

Scheidsrechters
Goed nieuws! Met alle nieuwe scheidsrechters
hebben we een goede inhaalslag gemaakt. We
hebben nu 97% behaald van het aantal wedstrijden
die gefloten moet worden. Nog 3% te gaan, dus we
zijn op de goede weg!
Dank aan alle nieuwe en oude scheidsrechters voor
hun inzet!

Trainingen December/Januari
Geen training op:
24 dec
25 dec
26 dec
31 dec
1 jan

Feestdagen
Verder willen we jullie vanuit de WPC fijne
feestdagen toewensen en een gelukkig Nieuwjaar!
Geniet even van de waterpolo vrije weken om er na
de winterstop weer vol tegen aan te gaan! Een
Nieuwjaar om mooie maar ook sportieve wedstrijden
te spelen!
****
Eva, Ewout, Hans, Harvey, Kasper,
Nynke en Ronald.
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