Waterpolo jaarverslag 2018.
De competitie:
De matige aanwas van jeugd leden heeft zich helaas voortgezet. Een deel van de jeugd hebben we met enkele
dispensaties in een gemengd team kunnen plaatsen. Voor enkele andere zou alleen een combiteam met een van de
verenigingen uit de buurt een optie zijn geweest. Helaas hebben deze spelers er voor gekozen om hun polo carrière
te beëindigen.
Bij de senioren kunnen we de teams, Dames 1 en Heren 2+1, nog vullen al is ook hier de tendens dat de jeugd op 16
– 17 jarige leeftijd afhaakt niet gestopt. Dit in combinatie met enkele persoonlijke factoren maakt dat de bezetting wel
de nodige zorgen geeft.
e
De jeugd staat 9 in de poule en de H2 sluit de rij van hun poule. De Dames beginnen de vruchten te plukken van hun
e
constante team indeling, ze raken op elkaar ingespeeld en staan momenteel op een mooie 4 plaats.
e
e
De heren 1, die onverwacht toch naar de 1 klasse promoveerde, doet het niet onverdienstelijk. Een 8 plaats,
ondanks alle zorgen om de bezetting.

Regio Water Polo Commissie en Competitie leiding;
Bij de inschrijving in mei 2018 waren we reeds op de hoogte van het feit dat de Heren 1 i.v.m. de beperkte diepte van
De Witte Brug naar Beverwijk zou moeten uitwijken. Dit is in overleg met KZC goed opgelost.
We werden echt verrast door de mededeling dat ook de overige senioren teams per seizoen 2019-2020 niet meer in
Castricum zouden mogen spelen. Alle mail wisseling hier omtrent werd echter door de Regio en competitieleiding
genegeerd. Pas na bemiddeling door de KNZB heeft de Regio voorzitter uiteindelijk na 6 maanden zich hierover
uitgesproken; “Met een nieuw zwembad in het vooruitzicht wordt er voor de lagere senioren teams voorlopig een
dispensatie afgegeven”. Deze dient jaarlijks bij het inschrijven van de teams te worden aangevraagd.
Deze onzekerheid over het voort bestaan van het polo heeft zijn weerslag gehad op de andere activiteiten zoals de
minipolo, schooljeugd polo-clinic en de w-official opleidingen.
Minipolo, Jeugd Sport Pas, polo-clinic:
Momenteel wordt er weer actie ondernomen om de jeugd enthousiast te maken voor het waterpolo.
scheidsrechters - juryleden en opleidingen.
Aquafit kan aan de verplichtingen tot het leveren van scheidsrechters ruimschoots voldoen.
De meeste poloërs van 17 jaar of ouder fungeren als W-official. Zodra er weer een cursus in de nabije regio
georganiseerd wordt zullen de polo(st)ers die nog geen w-official zijn hierover worden geïnformeerd. 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. De gaten die in het trainers-gilde
vielen hebben we gelukkig met nieuwe trainer/sters kunnen dichten.
Sinds 2 seizoenen is er geen polotraining voor de jeugd gedurende de vakantie periode. Dit is een gevolg van de
matige opkomst op die dagen. Als er initiatieven genomen worden om de trainingen wel door te laten gaan dan staat
de vereniging daarvoor open.

Polosecretariaat
Met ingang van het nieuwe seizoen zal het polosecretariaat worden overgenomen door David en Manon. Het
afgelopen seizoen hebben zij al enige informatie overgedragen gekregen. Hans zal hen bijstaan en zal namens de
poloafdeling in het bestuur blijven.

Tot slot willen we alle vrijwilligers bedanken voor hun inzet om dit alles weer mogelijk te maken.

Namens de polocommissie.
David, Manon, Hans

