Waterpolo jaarverslag 2017.
De competitie:
De competitie 2016-2017 waren we met Dgem jeugdteam, één damesteam en twee herenteams gestart.
Alle overige jeugdspelers moesten we onderbrengen in combiteams met KZC. Doordat het rooster toen zeer laat vrij
gegeven werd door de Regio was er geen mogelijkheid om thuiswedstrijden van de combiteams deels in Castricum te
spelen. Mede hierdoor verlies je de band met de leden met als resultaat dat een aantal leden zich aan het eind van de
competitie heeft overgeschreven naar KZC.
Deze competitie is verder goed verlopen en op de inmiddels gebruikelijke wijze met een drankje en hapje afgesloten.
De competitie 2017-2018 is door de Regio veel gestructureerder voorbereid. Er was nu voldoende tijd om een goed
rooster te maken en in overleg met KZC hebben we een behoorlijk aantal combiteam wedstrijden in Castricum laten
plaatsvinden. De samenwerking met KZC hebben we moeten voortzetten daar we in niet een leeftijdscategorie een
eigen team compleet konden maken. De samen werking verloopt over het algemeen redelijk. Uiteindelijk komen we
nu uit met 4 KZC-Aquafit combi-jeugd teams. Het Dames team is aangevuld met enkele KCZ dames en er zijn nog 2
heren teams.
Minipolo:
Daar alle jeugd in de competitie deelneemt is het minipolo in de eerste helft van het seizoen stil komen te liggen. Dit is
overigens een tendens die je in de gehele regio waarneemt, er zijn maar weinig minipolo activiteiten in de maanden
september t/m december.
Momenteel wordt er weer actie ondernomen om met de nieuwkomers aan minipolo activiteiten in de regio deel te
nemen.
De aanwas van jeugd blijft echter minimaal. Ondanks alle inspanningen. Er wordt deel genomen aan diverse
landelijke en regionale acties, er is zelf actie ondernomen om een polo-clinic voor de schooljeugd te organiseren en er
wordt gefolderd bij diploma uitreikingen van de Witte Brug.
scheidsrechters - juryleden en opleidingen.
Aquafit kan aan de verplichtingen tot het leveren van scheidsrechters ruimschoots voldoen. Ik hoop dat Cor, Koos en
Danny dit met mij nog een tijdje volhouden.
W - officials; De meeste poloërs van 17 jaar of ouder fungeren als W-official. Het cursus aanbod in de nabije regio
was tot op heden nihiel. Zodra er weer aanbod is zullen de overige leden hiervan op de hoogte gesteld worden.
Deelname zal niet geheel vrijblijvend kunnen zijn opdat we deze taak met zijn alle kunnen vervullen.
Trainingen / Trainers - coaches - begeleiders
Alle posten hebben we kunnen invullen. Veelal door koppels i.v.m. beschikbaarheid. Helaas zien we toch dat er uit de
relatief kleine groep poloërs steeds de zelfde mensen opstaan om iets voor de club te doen. Hier is niets aan
veranderd dit seizoen.
We zagen de tendens is dat de trainingen gedurende de schoolvakanties matig tot slecht bezocht worden. Daarom is
het trainingsaanbod in de vakantie periode bijgesteld. Maar als er initiatieven zijn is gebruik van het zwembad tijdens
de vervallen traininguren eenvoudig te realiseren. Van het aanbod aan de senioren om ook gebruik te maken van het
trainingsuur op zondag morgen wordt regelmatig gebruik gemaakt. Hierbij is wel duidelijk gesteld dat de training aan
de jeugd centraal blijft staan.
RWPC
De regio waterpolocommissie heeft de zaken goed op orde na diverse reorganisaties.
2018-2019
Als we de matige ledenaanwas in ogenschouw nemen is een deelname aan de competitie alleen met combiteams
mogelijk. Het licht voor de hand om de samenwerking met KZC voort te zetten. Hierover zullen we nog ingesprek
gaan met de betrokken leden en KZC
We waren opzoek naar assistentie bij het waterpolosecretariaat. Manon van Tunen heeft zich aangeboden maar door
de geringe inspanningen die het polosecretariaat momenteel vergt is daar weinig tot geen gebruik van gemaakt.
Ik wil bij deze echter aangeven dat ik na de competitie 2018-2019, na 13 competities, met het secretariaat wil
stoppen. Het is dus van belang dat er iemand vanaf 1 april iemand actief gaat mee kijken om het polosecretariaat
soepel over te kunnen nemen.
Tot slot willen we alle vrijwilligers bedanken voor hun inzet om dit alles weer mogelijk te maken.
Namens de polocommissie.
Hans

