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Nieuwsbrief

ZPB Jeugd stand van zaken
De impact van Corona op Waterpolo Nederland en daarmee ook ZPB is stevig. Ons zo geliefde waterpolospelletje hebben we behoudens een paar competitiewedstrijden aan het begin van het seizoen
helaas te weinig kunnen beoefenen. Enige nuance is op zijn plaats, want zolang we gezond zijn…
Maar ja waterpolo is zo leuk…
Afijn gelukkig zijn we met de jeugd van ZPB weer langzaam aan het opstarten. We zijn alweer enige
tijd bezig met droogtrainingen en de laatste paar weken kan er weer gezwommen worden. Weliswaar
in buitenzwembaden, die nog aan de frisse kant zijn, maar het begin is daar. Ook lijken de instanties
zich op te maken voor verdere versoepelingen van de maatregelen waarbij hopelijk de binnenzwembaden op termijn weer open kunnen.
Maar hoe dan nu verder? Het seizoen 2020 – 2021 is inmiddels afgeblazen, wat ons in een lastig parket brengt. Want iedereen die sport heeft een doel voor ogen. Zo snel mogelijk zwemmen, zo hard
mogelijk schieten en/of zo veel mogelijk plezier maken. Ieder voor zich heeft zo zijn of haar doelen.
Normaal gesproken was het doel die belangrijke wedstrijd op zaterdag en wellicht een goede positionering in het klassement van de competitie. Dat doel is er op dit moment niet meer. Hier hebben we
over nagedacht, want als ZPB vinden we het belangrijk om ergens naartoe te werken, met een doel
bezig te zijn en jezelf/elkaar te ontwikkelen. Zeker voor de jeugd is dit belangrijk en ieder op zijn eigen
niveau, maar wel met perspectief. Daarom gaan we de bakens verplaatsen naar het volgende seizoen
2021 – 2022. Hoe dit seizoen er nu uit gaat zien is nog onduidelijk, maar we hebben goede hoop dat
in het nieuwe seizoen er meer sportieve mogelijkheden zijn. Uiteraard alles onder voorbehoud van
verdere ontwikkelingen ten aanzien van Corona. Maar nogmaals we vinden het belangrijk om vooruit
te blijven kijken. Dit betekent dat we na de meivakantie vanaf 17 mei zullen gaan trainen in de nieuwe
team-/leeftijdsindelingen die zullen gelden voor het seizoen 2021 – 2022. Omdat we lange tijd niet
echt hebben kunnen waterpoloën zal op dat moment nog niet voor ieder kind duidelijk zijn of die nu
in team 1 of team 2 terecht komt, maar de leeftijdsklassen (E/D/C/B/A) zijn wel duidelijk. Hetzelfde
geldt een beetje voor de trainers. Nog niet alle trainer-/coachposities zijn ingevuld en nog niet voor
ieder team is duidelijk wie volgend seizoen trainer/coach wordt. Daarom zal vanaf de meivakantie
de communicatie richting kinderen en ouders per leeftijdsklasse plaatsvinden via nog op te zetten
appgroepen en zullen trainingen verzorgd worden door de trainers/coaches die al wel duidelijk zijn.
Vanaf het moment dat er weer ‘normaal’ getraind kan worden in binnenzwembaden zullen de trainers
in overleg met de Technische Commissie inventariseren hoe de teamindelingen voor volgend seizoen
zullen worden. Logischerwijs heeft dit wat tijd nodig, waarvoor geduld gevraagd wordt. Zoals gezegd
vinden we het perspectief belangrijk en noodzakelijk om met elkaar door te kunnen ontwikkelen. Op
deze wijze denken we daar op een zo goed mogelijke wijze invulling aan te kunnen geven. Nog even
voor de duidelijkheid puntsgewijs de aankomende vervolgstappen:
•
•
•
•

Voor de start van de meivakantie 1 mei communicatie over de indelingen op
leeftijdsklasse voor volgend seizoen;
Vanaf 17 mei trainen in de nieuwe leeftijdsklasse;
Vanaf start waterpolotrainingen binnen (nu nog onduidelijk wanneer) inventarisatie
teamindelingen;
Minimaal vier weken nadat waterpolotrainingen binnen zijn gestart duidelijkheid over
teamindelingen.
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