
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuws over Onder de 11 

Op 30 mei hadden we het team uitje met de e<11. 

We zijn met 16 kinderen naar de lasergame 

geweest . De eerste ronde waren we verdeeld in 2 

groepen. De meiden tegen de jongens. Maar omdat 

er meer jongens waren, hebben we het gelijk 

verdeeld. De 2 de ronde was de verdeling 

willekeurig over 4 teams. De eerst ronde werd 

gewonnen door Maarten en de 2 de ronde werd 

gewonnen door Jane. Toen iedereen klaar was 

hebben we lekker patatjes gegeten en een ijsje na 

afloop. Een geslaagde middag en voor herhaling 

vatbaar. 

Nieuws over Onder de 13  
Op 19 april jl. hebben we onze laatste wedstrijd van de 

competitie gespeeld. Het was tegen de Duinkikkers uit 

Soest die op de 2 de plaats stonden, ze hadden een 

pittige tegenstander aan ons en we hebben er een 

spannende wedstrijd van gemaakt mede door de 

aanmoediging van onze supporters.  

Daarna nog een waterpolo-toernooi gehad in 

Culemborg waar we helaas niet op het podium terecht 

kwamen maar wel de FairPlay Award mee naar huis 

mochten nemen. Deze mooie beker zal worden verloot 

tijdens de club kampioenschappen op 30 juni as. onder 

alle jongens en meiden die mee hebben gedaan.  

Het was een top jaar voor O13, we hebben een hoop 

wedstrijden gewonnen maar helaas ook een paar 

verloren. Gelukkig ging dat nooit ten koste van de team 

spirit. Dat hebben we ook geweten tijdens ons actieve 

team-uitje waar de nodige spannende hoogtes bereikt 

werden in het klimbos maar iedereen heeft zich van zijn 

meest sportieve en vooral gezelligste kant laten zien. 

Het was een mooi sportief jaar! 

 

Nieuws van de Dames   

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 Nieuwsbrief@GoSwim.nl  

en  

meld je aan!!! 

 

Waterpolo commissie 

GEZOCHT 

mailto:Nieuwsbrief@GoSwim.nl


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Dag  Datum  Team  Activiteit  Opmerkingen  

Dinsdag  30-6 Alle teams  Laatste training: 
Waterpolo club 
kampioenschappen  

Het wordt erg 
leuk en geef je 
op bij Romée of 
bij je trainer  

Woensdag 1-7 Alle teams  Laatste training   

Maandag, 
Dinsdag & 
woensdag   

6-7 
7-7 
8-7 

Alle teams  Geen Training 
i.v.m. 
zwemvierdaagse  

 

De dames hebben een goed seizoen gehad. 

Een seizoen met enkele verliezen maar zeer 

belangrijke winsten. Winsten die als team 

zijn behaald. 

Twee spelers hangen hun capje in de wilgen 

en gaan met waterpolo pensioen; 

bedankt Susan en Claudia! 

 

Daarnaast willen wij de 7 nieuwe speelster 

van harte welkom heten voor het seizoen 

2015-2016. Als afsluiting staat nog een 

etentje op de planning om het seizoen goed 

af te sluiten 

 

Met Marcel, Roel en eventuele aanvulling op 

het trainers team op de kant gaan de 2 

dames teams eerst even uitrusten om te 

knallen in het nieuwe seizoen! 

Nieuws van Heren 1 
Lekkere BBQ met heren 1 van GoSwim gehad bij 

Paul thuis. Met uiteraard de uitreiking van de 

MVP award onder leiding van Tjeerd Schaafsma. 

The Most Valuable Player was dit jaar Yelmar Vdv. 

Hij kreeg de wisseltrofee en mocht met "de grote 

drie" op de foto (tekst van de jury....). En er was 

een speciale prijs voor Sander en Jessie. Zij mogen 

terugkeren en worden dan maximaal 1 keer 

uitgelachen door het team. 

Waterpolo Kalender  

Nieuws van Dames 1  


