Waterpolo informatie voor de jeugd,
seizoen 2012-2013

Waterpolo
Waterpolo is een intensieve teamsport waar onze jeugdleden erg veel plezier in beleven.
Uiteraard is een van de belangrijkste zaken dat je goed kan (of leert!) zwemmen. Daarnaast
zijn balbehandeling, teamspirit en inzet de belangrijkste pijlers voor een leuk team. Op de
trainingen komen al deze aspecten aan bod. Een ander belangrijk element van waterpolo is
gezelligheid. Veel waterpoloers komen elkaar ook tegen buiten het zwembad…
In Nederland wordt op hoog nivo (ook internationaal) gespeeld, met als hoogtepunten de
het EK in Eindhoven begin 2012 en natuurlijk de Olymische Spelen.
Teams
Er zijn op dit moment vier jeugdteams van het Y die uitkomen in de competitie, jeugd onder
11 jaar (geboren in of na 2002), jeugd onder 13 (geboren in 2000 of 2001), jeugd < 15
(geboren in 1998 of 1999) en jeugd onder 17 (geboren in 1996 of 2997).
Het jongste team is vooral bedoeld om kinderen te laten kennismaken met de wedstrijden
waterpolo. De wedstrijden zijn 5 tegen 5, en worden gespeeld met een kleine bal en op een
verkleind veld. Ook de goals zijn kleiner.
Bij het team van <13 wordt wel op een heel veld met grote goals gespeeld. Ook zijn de
wedstrijden 7 tegen 7. Het goed kunnen zwemmen wordt nu veel belangrijker.
De volgende teams zijn <15 en <17.
Afgezien van de wedstrijdduur is er geen verschil met senioren wedstrijden. Het gaat er bij
de wedstrijden van deze teams al hard aan toe (uiteraard sportief).
De teams < 15 en < 17 zijn dit jaar combinatieteams met vereniging de Meeuwen uit
Diemen. Hierdoor kunnen we ondanks het geringe aantal leden in deze leeftijd toch
iedereen laten spelen in de competitie.
Voor alle teams geldt dat ze in principe gemengd zijn. Meisjes zijn dus ook zeker welkom. Dit
jaar is de balans wel erg naar alleen jongens doorgeschoten.

Trainingstijden
De traingstijden voor dit seizoen zijn:
Team
<11
<11 (beginners)
<11
<13

Dag/tijd
Maandag 1900-2000
Woensdag 1815-1900
Woensdag 1900-2000
Maandag 1900-2000

Zwembad
Floraparkbad (Noord)
Floraparkbad (Noord)
Mirandabad (Zuid)
Floraparkbad (Noord)

<13
<15
<15
<17
<17

Woensdag 1900-2000
Woensdag 1900-2000
Donderdag 1900-2000
Maandag 1900-2000
Donderdag 1900-2000

Mirandabad (Zuid)
Mirandabad (Zuid)
Duranbad (Diemen)
Duranbad (Diemen)
Duranbad (Diemen)

Wedstrijden
De wedstrijden worden in de weekends gespeeld. De thuiswedstrijden zijn op zaterdag rond
1730 in het Sportfondsenbad Oost, de uitwedstrijden zijn of zaterdagmiddag of
zondagmiddag (afhankelijk van de tegenstanders). De regio waarin gespeeld wordt is
ruwweg Noord-Holland.
Voor de combinatieteams geldt dat de thuiswedstrijden verdeeld worden over het
Sportfondsenbad Oost en het Duranbad in Diemen.
De link naar de wedstrijdschemas voor de teams:
Onder 11:
http://waterpolo.knzb.nl/index.php?module=reports&class=competition&event=showAgen
da&lcTmPk=DA2154&lcFilter=per%20team:%20e1
Onder 13:
http://waterpolo.knzb.nl/index.php?module=reports&class=competition&event=showAgen
da&lcTmPk=DA2080&lcFilter=per%20team:%20d1
Onder 15:
http://waterpolo.knzb.nl/index.php?module=reports&class=competition&event=showAgen
da&lcTmPk=DA1888&lcFilter=per%20team:%20c1%20%20combi
Onder 17:
http://waterpolo.knzb.nl/index.php?module=reports&class=competition&event=showAgen
da&lcTmPk=DA1844&lcFilter=per%20team:%20b1%20%20combi

Contributie
De jaarlijkse contributie is opgebouwd uit een basiscontributie, een trainingsbijdrage en een
startvergunning van de KNZB (de bond). De tarieven voor dit jaar zijn:
Component Bedrag
Basiscontributie
€ 211,50
Trainingsbijdrage
- Geboren 1996 - 2002
€ 114,00
- Geboren 2003 of later
€ 93,00
Startvergunning
€ 41,95
Inschrijvingskosten (eenmalig) € 14,00
Bij de contributie zijn de volgende bepalingen van toepassing:

De basiscontributie en de trainingsbijdrage gelden voor een kalenderjaar zijnde vanaf
1 januari tot en met 31 december.
Als u in het jaar zich inschrijft, betaalt u het evenredige deel van de basiscontributie
en de trainingsbijdrage.
De basiscontributie en de trainingsbijdrage kunnen in één keer worden voldaan,
maar u kunt ook kiezen voor twee termijnbetalingen (januari en juli).
Voor het deelnemen aan wedstrijden is een startvergunning van de KNZB vereist. Dit
is van toepassing op personen geboren in 2002 of eerder.
De overschrijvingskosten zijn verschuldigd aan de KNZB als iemand van de ene
vereniging naar de andere vereniging gaat.
De eerste termijnbetaling is altijd inclusief de inschrijvingskosten en/of
startvergunningskosten KNZB.
Opzeggingen dienen in het kalenderjaar vóór 1 december schriftelijk te worden
gemeld aan de secretaris ( secretaris@het-y.nl).

Aanmelden
Het aanmeldingsformulier kan gedownlaod worden vanaf
http://www.het-y.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=566&Itemid=822
Hierna dient het opgestuurd te worden naar het secretariat.

