NIEUWS VAN DE WATERPOLOCOMMISSIE
Z.C. DE VUURSCHE
Nieuwsbrief augustus 2017
De zomervakantie is weer voorbij en de scholen zijn/gaan weer van start.
Ook De Vuursche gaat weer van start, dinsdag 22 augustus gaan we weer enthousiast het
water in.
Vanaf zaterdag 16 september start de competitie. In de bijlage het thuisrooster en het
volledige rooster. Er kunnen nog wijzigingen komen.
Hieronder volgen nog een aantal praktische zaken:
Seizoen 2017-2018
We starten deze competitie met 4 jeugdteams en 4 heren- en 1 dames team.
Voor een indeling van de jeugdteams verwijzen wij jullie naar de bijlage.
Op de volgende data nodigen wij ouders en spelers van harte uit voor een teambijeenkomst.
Hierbij brengen wij u op de hoogte van praktische informatie voor het komende seizoen.
De data zijn:
Vrijdag 1 september 18:45 – 19.30 Onder 11
Vrijdag 1 september 19:45 – 20.30 Onder 15
Dinsdag 5 september 18:45 – 19:30 Onder 13
Dinsdag 5 september 19:45 – 20:30 Onder 17
Mochten er dan nog vragen zijn dan kunt u deze rechtstreeks stellen aan de
Waterpolocommissie.
Tuchtzaken
Wij willen jullie erop wijzen dat kosten voorvloeien uit een tuchtzaak voor rekening zijn van
de speler/ster of het team. Deze kosten zullen door de penningmeester geïnd worden. Voor
meer informatie: www.knzb.nl.
Scheidsrechters
Met trots stellen wij wederom onze waterpoloscheidsrechters voor: Reijer Paerel, Tijmen
Pluimers, Stavros Tsibidakis, Martijn Mostert en Patrick Terschegget.
Zij hebben vorig seizoen bijna 100% gefloten voor onze club. Bij een aantal clubs zijn er
teams teruggetrokken omdat zij de norm van 100% niet gehaald hebben en ook geen nieuwe
scheidsrechters hebben aangemeld voor de cursus. Door hun inzet hebben wij dit jaar 7
teams (alleen de teams waar scheidsrechters voor aangewezen worden) kunnen inschrijven.
We zijn onze scheidsrechters dan ook zeer dankbaar voor hun inzet! Ook voor dit seizoen
wensen wij jullie veel fluitplezier!
Scheidsrechtercursus in Baarn
Dankzij onze scheidsrechters kunnen we het komende seizoen weer spelen. Maar gezien
het aantal wedstrijden wat gefloten moet worden, 140 wedstrijden, zal het lastig worden om
het 100% percentage te halen.
Op 3 oktober a.s. zal de scheidsrechtercursus in Baarn starten. Op dit moment zijn er 3
aanmeldingen: Marjolein Koenen, Belinda van Dinther en Truus Veendrick. Wie gaat deze
dames vergezellen? In de bijlage uitnodiging voor deze cursus.

Op naar het digitale tijdperk….
Verzoek van de scheidsrechtercommissie Regio Midwest. Coaches en aanvoerders moeten
er op letten dat zij voor aanvang van de wedstrijd het DWF hebben ingevuld. De jurytafel
mag dit niet doen.
Wij willen Jeroen van Slooten en Jeroen Hof wederom bedanken voor het verzorgen van de
tablets. Zij zorgen er voor dat bij alle thuiswedstrijden de tablets ge-upload zijn.
Wil je per e-mail een vraag stellen of iets melden inzake het DWF stuur dan je bericht aan
waterpolo@zcdevuursche.nl
Vrijwilligers
Ook wij kunnen niet zonder vrijwilligers. Trainers, coaches, jury-leden, scheidsrechters,
bestuursleden…
De polocommissie is dringend op zoek naar de volgende vrijwilligers:
-

Aanmeldingen voor de scheidsrechtercursus
Jeugdcoördinator: uitleg op de informatie-avond
Verzorgen voor aanwezigheid van frisdrank bij de wedstrijden

MELD JE AAN VIA: WATERPOLO@ZCDEVUURSCHE.NL

Regio-Midwest en KNZB
Ben je op zoek naar reglementen, spelregels, competitiezaken etc. kijk dan eens op de
volgende sites: www.knzb.nl of www.knzbmidwest.nl en natuurlijk naar onze eigen clubsite:
www.zcdevuursche.nl.
Als er vragen zijn naar aanleiding van deze brief of andere vragen, stuur dan een mail naar:
waterpolo@zcdevuursche.nl
Wij wensen iedereen veel speelplezier een sportief en gezellig seizoen!!
De waterpolocommisie
Tijmen Pluimers
Gert v.d. Broek
Alwin Lammertse
Gert Lever
Patrick Terschegget
Truus Veendrick

Bijlage:
- indeling jeugdteams
- Complete rooster
- Thuisrooster
- Uitnodiging scheidsrechtercursus

