
 

Waterpolo kalender 

Dag Datum Team Activiteit Opmerking 

ma 30-3 Onder de 11 

Onder de 13 

Workshop 

waterpolo 

Zorg dat je om 17.40 

omgekleed in het bad 

aanwezig bent 

Ma 6-4 Alle teams Geen training 2e paasdag 

Di 21-4 Mini’s en onder de 11 Vriendjes dag De kinderen moeten 

een A diploma hebben 

Ma 27-4 Alle teams Geen training Koningsdag 

Vr  1-5 Mini’s en onder de 11 Uitelijke opgeefdag 

teamuitje 

Mail naar: 

debby@blankestein.org 

Ma  4-5 Onder de 11 

Onder de 13 

Geen training Dodenherdenking 

Di 5-5 Alle teams Geen training Bevrijdingsdag 

Zo 10-5 Onder de 13 Waterpolo Tournooi Culemborg 

Di 19-5 Mini’s en onder de 11 Geen training Avondvierdaagse in 

Houten 

Ma 25-5 Onder de 11  

Onder de 13 

Geen training 2e pinksterdag 

Di 26-5 Mini’s en onder de 11 Ouder mee train 

dag  

Training duurt langer 

Di 26-5 Alle teams Kader bedank 

avond 

Verzoek aan kader om 

allen aanwezig te zijn 

Za 30-5 Mini’s en onder de 11 Teamuitje Geef je op voor 1-5 bij 

Debby!!! Informatie 

volgt apart 

  Onder de 13 Teamuitje Informatie volgt apart 

via de e-mail 

Week 36 Verwacht aanvang trainingen seizoen 2015-2016 

  

Data en activiteiten kunnen wijzigen. De trainers brengen de teams hiervan op de hoogte. 

 

 



 
Waterpoloberichten!!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onder de 13 nieuwsflits… 

Op 19 april is onze laatste wedstrijd tegen 

De Duinkikkers in Soest, leuk als er zoveel 

mogelijk supporters aanwezig zijn ter 

afsluiting van onze competitie! Het zal een 

pittige wedstrijd worden tegen de nr. 2. 

10 mei is het jeugd waterpolo-toernooi van 

ZV de Meer in Culemborg.  

Ook O13 heeft op zaterdag 30 mei een 

teamuitje gepland. Informatie krijgen jullie 

binnenkort via de teammail van Carla. Zet 

het vast in je agenda.  

Daarnaast willen we onze sponsors Brian Bruins 

van Salveo Medical en Johan van der Zwaan 

van Bistro Opoe Spronk bedanken voor hun bij-

drage aan ons team. 

 

Het team ziet er  in hun nieuwe zwemkleding en 

polocaps fantastisch uit. Hartelijk bedankt!! 
 

Grtz. Astrid en Carla 

 

 

Speciale data: 

Dinsdag 26-5 willen wij graag alle kader 

leden (trainers, coördinatoren, commissie 

leden etc.) hartelijk danken voor haar/zijn 

inzet. 

Natuurlijk hopen wij dat alle leden daarbij 

aanwezig kunnen zijn en dat wij er met 

zijn allen een gezellige avond van te 

maken.  

Tot in het zwembad en speciaal op 26 mei 

en zien jullie daar graag. 

 

Namens de waterpolocommissie; 

tot 26 mei! (19.30 – 20.15 uur) 

 

Beide teams spelen op 18 april hun laatste 

wedstrijd. Om het seizoen leuk af te sluiten 

willen wij op 30 mei een teamuitje plannen. 

Opgeven kan bij Debby. 

Mogelijk hebben wij nog ouders nodig voor 

het rijden en begeleiden van de kinderen. 

Zodra wij weten hoeveel kinderen er 

meegaan zullen wij ouders benaderen. 

De kosten en meer informatie zullen wij 

iedereen nog over informeren. 

Maarten, Debby, Tim & Hanneke 

 

Nieuws voor de mini’s & 

onder de 11 

 

 

 

Drijvende kracht(en) voor de waterpolo 

nieuwsberichten! 

Wil jij wat doen, ben je handig met een 

computer en vind je het leuk om korte 

teksten te schrijven.  

Laat het ons weten want wij zijn haastig op 

zoek naar JOU!!!! 

 

Mail snel naar waterpolo@goswim.nl  

en  

meld je aan!!! 

 
Water polo commissie 

GEZOCHT 

mailto:waterpolo@goswim.nl

