Waterpolo jaarverslag 2019.
De competitie:
Aquafit komt in de huidige competitie uit met 2 jeugd en 3 senioren teams. De E jeugd <11 jaar komt dit jaar uit als
combinatie team met De Zeemacht uit Den Helder. De C jeugd <15 jaar kon door wat schuiven in de leeftijdsklasse
met voldoende speel(st)ers van start gaan. De bezetting bij de Dames is voldoende, bij de Heren is het zeer krap en
moet er regelmatig een beroep gedaan worden op de invallers.
De resultaten zijn over het algemeen goed, er wordt met plezier gespeeld.
Voor de komende competitie verwachten we met dezelfde teams te kunnen uitkomen, maar aanwas in alle gelederen
zou meer dan welkom zijn. In het bijzonder voor de Heren 1 daar zij door de goede resultaten weer naar de 1e klasse
zullen promoveren. Helaas zullen zij de thuiswedstrijden dan weer in Beverwijk moeten spelen.
Regio Water Polo Commissie en Competitie leiding;
Bij de start van de competitie zijn ook de nieuwe spelregels van kracht geworden. De benodigde aanpassingen aan
de badrand ivm de belijning heeft de club zelf uitgevoerd. Het verouderde scorebord, de schotklokken en toebehoren
waren niet meer aan te passen. Met enige vertraging t.g.v. de grote vraag naar apparatuur heeft het zwembad de
gehele installatie vervangen.
De dispensatie die dient te worden aangevraagd om in het bad met geringe diepte te mogen spelen is met een nieuw
zwembad in het vooruitzicht uiteindelijk verlengd.
Gedurende het seizoen zijn er een aantal bijeenkomsten van de RWPC door Aquafit bijgewoond om van de laatste
ontwikkelingen op de hoogte te blijven.
Minipolo, Jeugd Sport Pas, polo-clinic:
Alleen van de JSP is gebruik gemaakt door diverse kinderen. De andere activiteiten hebben door een gebrek aan
begeleiding helaas geen doorgang kunnen vinden. Voor de aanwas van jeugd zou het wenselijk zijn maar wie kan er
voor de vereniging tijd vrij maken?
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 3 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.

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

Namens de polocommissie.
David, Manon, Hans

